ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 1/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 29/01/2021
Horari: 09:02h - 09:18h
Lloc: Telemàtica
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
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

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

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 les actes de la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 11 i 18
de desembre de 2020.
4. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació
Educativa i Social (FES) dels serveis d’intervenció socioeducativa (SIS) 2019.
5. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació
Educativa i Social (FES) de projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i
cohesió social 2019.
6. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de la comanda de gestió a l’Institut
Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell pels serveis laborals especialitzats
d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la
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renda garantida de ciutadania fitxa 40.1 del contracte-programa amb la Generalitat
per el període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019.
7. Esports. Aprovació de la liquidació del conveni amb la societat municipal REUS
ESPORT I LLEURE, S.A. que regula la concessió d'una subvenció de capital per dur a
terme les actuacions necessàries a diverses instal·laciones esportives municipals
durant l'exercici 2017 i 2018.
8. Esports. Aprovació de la liquidació del conveni amb la societat municipal REUS
ESPORT I LLEURE, S.A. que regula la concessió d'una subvenció de capital per dur a
terme adequacions al Pavelló Olímpic Municipal,al Camp de Futbol Reddis i a les
Piscines Municipals, durant els exercicis 2018 i 2019.
Signat electrònicament
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9. Educació. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la societat Reus Mobilitat i
Serveis SA dels treballs realitzats a escoles, instituts escola i escoles bressol pel
període comprès entre l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020.
10. Benestar Social. Aprovació del conveni marc de col·laboració amb l’Associació
de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament del
Taller Baix Camp i la Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de
Tarragona pel projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos per a l’any 2021.
11. Benestar Social. Aprovació de l’encàrrec de gestió a la Fundació Educativa i
Social (FES), de la gestió íntegra dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), per
l’anualitat 2021.
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12. Benestar social. Aprovació de l'encàrrec de gestió a la Fundació Educativa i
Social (FES), dels projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i cohesió
social 2021.
13. Benestar Social. Aprovació de l'encàrrec de gestió a la Fundació Educativa i
Social (FES), del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) per a l’any 2021.
14. Patrimoni del Sòl. Autorització de la cancel·lació de les condicions resolutòries
que graven el solar situat al C/ de les Roses, núm. 42.
15. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Document elaborat en compliment de
la Sentència núm. 1005, de data 26.11.2018, de la Secció 3a de la Sala del Contenciós
Administratiu del TSJC en relació amb el Pla parcial del sector H.11 «Bellisens Oest».
16. Gestió Urbanistica. Aprovació inicial del Pla parcial urbanístic del sector C.6
Camí Roquís, promogut per Industrias Preciber, SA i altres propietaris de terrenys del
sector.
17. Gestió Urbanística. Aprovació del projecte de la Fase 2, corresponent a l'àrea
5.20 VAN LEER, del Projecte d'urbanització de les àrees 5.21 i 5.20 del PGOU de Reus,
Carretera de Constantí TP-7211, km. 3.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
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18. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. M. F. R. T, treballadora
de l'empresa Reus Serveis Municipals, SA, per a l'exercici d'una activitat pública de
docència.
19. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. S. P. S., treballadora
de l'empresa Reus Serveis Municipals, SA, per a l'exercici d'una activitat privada.
20. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de
l''expedient per a la formalització del contracte del servei de manteniment i suport
d'un sistema de gestió econòmica i comptable de gestió de l'inventari i patrimoni.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

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:
17.a) Benestar social. Aprovació de la comanda de gestió per tal que lIMFE Mas
Carandell gestioni el programa per al desenvolupament dels serveis laborals
especialitzats dorientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones
destinatàries de la renda garantida de ciutadania en els termes previstos a la fitxa 40.1
del Contracte Programa.
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.
El Sr. Pellicer informa d'algunes de les activitats institucionals realitzades des de la
darrera sessió de la Junta de Govern Local:
•

Acte de signatura de l'acord de col·laboració per al trasllat de la seu de la Unió
de Botiguers de Reus a la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
Reus.

•

Estrena de la pel·lícula-documental "Fortuny, la mort del pintor" ,al Teatre
Fortuny.

•

Reunió amb els paradistes del Mercat del Carrilet per exposar la proposta de
l’Ajuntament, al Casal de la Dona.

3. Aprovació de les actes de la Junta de Govern Local de les sessions dels
dies 11 i 18 de desembre de 2020.
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 11 i 18 de
desembre de 2020 per assentiment.
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4. Benestar social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la
Fundació Educativa i Social dels serveis d'intervenció socioeducativa (SIS)
2019.
"Atès que en data 22 d’octubre de 2018 es va signar l'Addenda al contracte programa
2017-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al 2019,
entre l'Ajuntament de Reus i el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la
Generalitat, que recull, els objectius a assolir, les accions a desenvolupar, i els
recursos que s’han d’emprar a cada fitxa.
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Atès que per decret d’avocació de l’Alcalde número 2019009396 de data 24 de maig
de 2019, (esmenat per decret núm. 2019011093 de data 14 de juny de 2019), es va
aprovar l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, (en endavant FES) de la gestió
dels programes Servei d'atenció diürna (SIS), Servei d'atenció diürna ESTIU i Serveis
socioeducatius davant de situacions de risc (SIS), així com les tarifes a aplicar a
aquests:
FITXA 2.1 Servei d'atenció diürna (SIS) “Serveis d’intervenció socioeducativa no
residencials per a infants i adolescents: servei d’atenció diürna», que es van portar
a terme durant els períodes compresos entre els dies 02/05/2019 fins al
14/06/2019 i del 30/09/2019 al 31/12/2019, amb un pressupost total de 84.092,34€
a càrrec de l’aplicació pressupostària de Benestar social número 30422-23109-250
del pressupost municipal de despeses de 2019.

-

FITXA 2.1.1 Servei d'atenció diürna ESTIU “CONVIU L’ESTIU” “Serveis d’intervenció
socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei d’atenció diürna,
programa de suport al manteniment de les activitats dels serveis d’atenció diürna
durant el període de vacances escolars d’estiu i de promoció a actuacions que
garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos”,
que es van portar a terme durant els períodes compresos entre els dies
25/06/2019 al 30/07/2019 i del 31/07/2019 al 16/08/2019 amb un pressupost total
de 27.435,70€ a càrrec de l’aplicació pressupostària de Benestar social núm.
30422-23109-250 del pressupost municipal de despeses de 2019.

-

FITXA 2.2 Serveis socioeducatius davant situacions de risc que es van portar a
terme del 02/05/2019 fins al 14/06/2019 i del 30/09/2019 al 31/12/2019 amb
un pressupost total de 55.604,70€ a càrrec de l’aplicació pressupostària de
Benestar social núm. 30422-23133-250 del pressupost municipal de despeses
de 2019.
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-

Vist l’encàrrec a la Fundació Educativa I Social (FES) per a la gestió de les esmentades
activitats per a l'any 2019 en els termes i condicions que inclou l’encàrrec, sent el
pressupost inicial de 167.132,74 €
Vist el document elaborat per la FES, de data 21 d’octubre de 2020, que s’adjunta a
l’expedient de referència, per als períodes esmentats als antecedents i en relació a
aquest encàrrec FES ha presentat a l’Ajuntament de Reus una liquidació de despesa
per un import de 163.339,37€ i en el qual explica els motius d’aquesta desviació.
PRESSUPOST
ENCÀRREC GESTIÓ
Altres serveis (1)

LIQUIDACIÓ
DESPESA
7.191,65€
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Despesa de personal: (2)
Hores de serveis

141.332.82€
9.9
19 h

Despeses
d’estructura(3)

9.736,9h
14.814,90€

167.132,74 €

163.339,37€
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Vist l’informe tècnic emès per la Cap de servei de Serveis Socials de data 16 de
novembre de 2020 en el qual manifesta que, s'han realitzat els treballs en els termes
previstos a l'encàrrec i al document de condicions tècniques que es va elaborar per
formular l'encàrrec, que l’execució de l’encàrrec ha resultat satisfactòria per a
l'Ajuntament de Reus, i que la liquidació proposada per la FES s’ajusta als treballs
realitzats i a les despeses inherents a l’encàrrec.
Vist l'informe de fiscalització prèvia, de data 18 de gener de 2021 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.
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 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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Vist el decret d'alcaldia número 2019017983 de data 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.
Atès que l'òrgan competent per a la liquidació de l'encàrrec ha d'ésser el mateix que
per a la seva aprovació.
Atès, doncs, que la quantia de l’encàrrec determina que la seva liquidació recau en la
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: APROVAR la liquidació de l’encàrrec a la “FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL”
(FES), per la gestió del desenvolupament dels programes Servei d'atenció diürna (SIS),
Servei d'atenció diürna ESTIU i Serveis socioeducatius davant de situacions de risc
(SIS) per a l'any 2019, que s'efectuà per decret d’avocació de l’Alcalde número
2019009396 de data 24 de maig de 2019 i esmenat per decret número 2019011093
de data 14 de juny de 2019 per un import de 163.339,38€ pels motius que s’exposen
en els antecedents, per la qual cosa ha hagut un sobrant de 3.793,36 €.
SEGON: Aprovar la baixa de l’import de 3.793,36€ de les RC del NIO 220190011456
per la diferència entre el pressupost de l’encàrrec i l’import a liquidar, per un import
de 2.695,16€ i aprovar la baixa de la RC del NIO 220190011463 per la diferència entre
el pressupost de l’encàrrec i l’import a liquidar per un import de 1.098,20€.
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TERCER: Notificar aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), als efectes
escaients.
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell 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
de la corresponent 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 corresponent notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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5. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l'encàrrec de gestió a la
Fundació Educativa i Social de projectes grupals, comunitaris, d’intervenció
educativa i cohesió social 2019
"Atès que en data 22 d’octubre de 2018 l'Ajuntament de Reus i el Departament de
Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat van signar l'Addenda per al 2019 al
contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en
matèria de Serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, que recull els objectius a assolir, les accions a desenvolupar, i els recursos
que s’han d’emprar a cada fitxa.
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Atès que per decret d’avocació de l’Alcalde número 2019009395 de data 24 de maig
de 2019 es va aprovar l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (en endavant
FES), de la gestió diferents projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i
cohesió social, durant l’any 2019, adreçats a diferents àmbits de població, amb
l’objectiu comú de promoure la integració social de les persones i famílies per un
import de 121.741,54 €, així com les tarifes a aplicar a aquests:
- Projecte PONT ENTRE CULTURES ( Fitxa núm. 30.1 - Programa de mediació
sociocultural- ) i DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU POBLE GITANO, ( fitxa núm. 30.3 Programes: diagnòstics participatius amb població gitana) per al període del
2/5/2019 fins 14/06/2019 i del 16/09/2019 fins 20/12/2019, a càrrec de la
partida número 30422-23120-250, per un import total de 13.277,28€.
- Projectes CASETA JOVE per al període del 2/5/2019 fins 30/05/2019 i del
23/09/2019 fins 19/12/2019, ESCALES–MAS PELLICER per al període del
2/5/2019 fins 30/05/2019, CONVIU L'ESTIU per al període del 25/06/2019 fins
30/07/2019, i FOMENT XARXA COMUNITÀRIA I RELACIONAL HORTS DE MIRÓ i
ACCIÓ COMUNITÀRIA INTEGRAL DTE. VÈ del 2/5/2019 fins 30/12/2019, ( Fitxa
núm. 29.1 - Programa de desenvolupament comunitari i la fitxa núm. 29.2 Programa d’acció comunitària integral) a càrrec de la partida número 3042223128-250, per un import total de 66.074,91€.
- Els projectes SUPORT AL DIA A DIA i SUPORT AL DIA A DIA-HABITATGE SEGUR
per al període del 02/05/19 fins 30/12/19, (no té fitxa), a càrrec de la partida
número 30422-23122-250, per un import de 42.389,35€.
Atès que per decret d’avocació de l’Alcalde número 2019014208 de data 3 de
setembre de 2019, es va aprovar ampliar l’encàrrec de gestió encomanat a FES, de tal
manera que el projecte “DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU POBLE GITANO” es portés a terme
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amb un/a Integrador/a social a 25 hores a la setmana, amb ús de telèfon i ordinador,
per al període de 16/09/2019 fins 20/12/2019, per un import de 6.004,70€, a fi de
donar continuïtat el treball iniciat durant el primer semestre; de tal manera que es va
incrementar l'import de l'encàrrec inicial en 127.746,24€ euros.
FITXA
CONTRACTE
PROGRAMA
FITXA 30.1
Mediador gitano
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FITXA 30.3
Diagnòstic
participatiu+AMPLI
ACIÓ
FITXA 29.1
Programa de
Desenvolupament
Comunitari
FITXA 29.2 Acció
comunitària
integral
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TOTAL COFINANÇ.
No hi ha fitxa

Import
RRHH

Import
ordinador i/o
telefon

PROJECTE
PONT ENTRE
CULTURES-

8.053,74 € 56,30 €

8.110,04 €

DIAGNÒSTIC
PARTICIPATIU POBLE
GITANO (AMPLIAT)*

(4.928,98€
+5519,50€ 238,25+485,2
)=
0€)
10.933,69€ =723,45 €

11.171,94€

CASETA JOVE
ESCALES – MAS
PELLICER
CONVIU L’ESTIU
FOMENT XARXA
COMUNITÀRIA I
RELACIONAL HORTS
DE MIRÓ

TOTAL

3.254,93 € 363,90 €
10.786,68
€
970,40 €
15.780,00€

11.757.08€
15.780,00€

11.312,50
€

970,40€

12.282,90€

970,40€

22.636,10€

970,40€

19.847,09€

876,56 €

22.542,26€
127.746,24
€

ACCIÓ COMUNITÀRIA 21.665,70
INTEGRAL DTE. VÈ
€
18.876,69
SUPORT AL DIA A DIA €
SUPORT AL DIA A DIA- 21.665,70
HABITATGE SEGUR
€
122.329,6
TOTAL 3€

5.416,61€

3.618,83€

Considerant que la resta de condicions de l'encàrrec de gestió amb la FUNDACIÓ PER A
L'ACCIÓ EDUCATIVA, (FAE) per a la gestió d’aquests serveis es van mantenir segons el
decret originari d’aprovació de l’encàrrec.
Vist el document elaborat per la FES, de data 20 d’octubre de 2020, que s’adjunta a
l’expedient de referència, per als períodes esmentats als antecedents i en relació a
aquest encàrrec FES ha presentat a l’Ajuntament de Reus una liquidació de despesa
per un import de 117.828,36€i en el qual explica els motius d’aquesta desviació.
PRESSUPOST
ENCÀRREC GESTIÓ

LIQUIDACIÓ
DESPESA

Altres serveis (1)

7.670,71

Despesa de personal:
(2)

101.439,32

Hores de serveis
Despeses
d’estructura(3)

6.99
8,40h

6038,4H
8.718,33€
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TOTAL

127.746,24 €

117.828,36€

(1) Altres serveis: correspon a despeses directes no incloses en altres apartats com
assegurances RC i accidents, despeses per necessitats d’equipament informàtic,
manteniment i telefonia mòbil i prevenció de riscos laborals i seguretat en el treball,
medicina del treball i proves especials.
(2) Despesa de personal, segons:
Plantilla estructural necessària pel desenvolupament de l’activitat
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-

Previsió / Provisions d’ increments salarials ( IPC).
Absentisme laboral.
Substitucions de permisos, baixes laborals...
Previsions en base a actualitzacions a l’aplicació dels convenis col·lectius vigents
en cada àmbit: XII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil
(Código de convenio: 99005615011990),Conveni Col·lectiu del sector del lleure
educatiu i sociocultural de Catalunya, pels anys 2011 a 2017 (codi conveni
79002295012003). Resolució TSF/514/2019, de 26 de febrer,per la qual es disposa
la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni, i Conveni col·lectiu
d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
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(3) Despeses d’estructura,direcció i coordinació:
La Fundació i les seves respectives activitats requereixen despeses indirectes i
estructurals per al seu funcionament. En aquest apartat es recull una partida que
permet a la Fundació cobrir despeses com ara “serveis de direcció i coordinació de les
línies educatives”, “serveis administratius (comptabilitat, nòmines, facturació,...)”,
auditoria externa, serveis bancaris, assegurances generals, entre altres despeses
estructurals.
La despesa indirecte i d’estructura que es considera per aquests serveis és un 10% de
les despeses directes.
Vist l’informe l’informe elaborat per FES de data 20 d’octubre de 2020 , que s’adjunta a
l’expedient de referència, aquesta desviació ve en gran part motivada per:
-Menor percentatge de contractació, segons pressupost encàrrec gestió de la
plantilla estructural necessària per al desenvolupament del programes, activitats.
-Previsió / Provisions d’ increments salarials ( IPC).
-Previsions en base a actualitzacions a l’aplicació dels convenis col·lectius vigents en
cada àmbit.
-Menor percentatge utilitzat per casos d’absentisme laboral, permisos, baixes
d’incapacitat laboral, i/o no cobertura de professionals i les modificacions en la
durada dels contractes durant el període pressupostat.
Vist l’informe tècnic emès per la Cap de servei de Serveis Socials de data 16 de
novembre de 2020 en el qual manifesta que s'han realitzat els treballs en els termes
previstos a l'encàrrec i al document de condicions tècniques que s'elaborà per
formular l'encàrrec, que ha resultat satisfactòria per a l'Ajuntament de Reus i que
segons les tarifes indicades a l’encàrrec per als mesos de maig a desembre de 2019
s’han generat les factures mensuals amb un total de 115.173,71€, dels quals
2.654,65€ es regularitzen segons la despesa de liquidació: d’aquests -870,51€ aniran a

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 12/2/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20216D91C85923E5E075DE93D9D556D730595F1327320212134603

càrrec de l’aplicació 30422-23120-250, 1.068,18€ a càrrec de l’aplicació 30422-23128250 i 2.456,98€ a la 30422-23122-250.
PRESSUPOS
T APROVAT
TOTAL
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FITXA30.1
I 30.3
FITXA
29.1 I
29.2
HABITATG
E
TOTAL

FACTURAT
FACTURA
FES MAIGLIQUIDACI
DESEMBRE
Ó TARIFES
2019

LIQUIDAC
DESPESA
IÓ
REAL
ENCARRE
C

19.281,97 €

17.652,22 €

-870,51 € 16.781,71 € 2.500,26 €

66.074,91 €

61.629,18 €

1.068,18 € 62.697,36 € 3.377,55 €

42.389,35 €

35.892,31 €

2.456,98 € 38.349,29 € 4.040,06 €

127.746,23
€

115.173,71
117.828,3 9.917,87
2.654,65 €
€
6€
€

Vist l'informe de fiscalització prèvia, de data 18 de gener de 2021 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.
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Vist , així mateix, 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 i els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu
import sigui competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les
regidors/es delegats/des.
Vist el Decret d'alcaldia número 2019017983 de data 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.
Atès que l'òrgan competent per a la liquidació de l'encàrrec ha d'ésser el mateix que
per a la seva aprovació.
Atès, doncs, que la quantia de l’encàrrec determina que la seva liquidació recau en la
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: APROVAR la liquidació de l’encàrrec a la “FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL”
(FES), de la gestió del projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i cohesió
social esmentats als antecedents, durant l’any 2019, per un import de 117.828,36€,
pels motius que s’exposen en els antecedents, per la qual cosa hi ha un sobrant de
9.917,87€.
SEGON: APROVAR la baixa de l’operació AD (autorització de la despesa) amb NIO
220190011491/ 220190018367 per un import de 2.500,26€, amb NIO 220190011496
per un import de 3.377,55€ i amb NIO 220190011499 per un import de 4040,06€que
és la diferència entre el pressupost de l’encàrrec i l’import a liquidar.
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TERCER: NOTIFICAR aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), als
efectes escaients.
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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6. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de la comanda de gestió a
l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell pels serveis laborals
especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a
persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania fitxa 40.1 del
contracte-programa amb la Generalitat per el període de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2019.
"Atès que en data 14 de desembre de 2017 l'Ajuntament de Reus signà amb el
Departament de Treball, Afers socials i Famílies l'Addenda l’addenda per a l’any 2017 al
contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d'igualtat.
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Atès que en l'esmentada addenda s'inclou la Fitxa 40.1 (Serveis laborals especialitzats
d'orientació, acompanyament i suport a la inserció), per tal de donar suport a les
persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania per tal que s'insereixin en
el mercat de treball ordinari. L'esmentada fitxa detalla les accions que l'Ajuntament es
compromet a executar en el període 2017-2019.
Atès que per decret d’avocació de l’Alcalde número 2018003802 de data 15 de març
de 2018 es va aprovar la comanda de gestió a l’IMFE -Mas Carandell- del programa
per al desenvolupament dels serveis laborals especialitzats d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda
garantida de ciutadania (abans, RMI) en els termes previstos a la fitxa 40.1 del
Contracte Programa, el conveni, formalitzat e en data 4 d’abril de 2018 que regularia
aquesta comanda per al període comprés entre el dia 19 de març al 19 de novembre
de 2018, i una despesa de 73.000,54€ a càrrec de la partida de Benestar Social
número 30422-23135-255 del pressupost municipal de despeses per a l’any 2018.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 9 de
novembre de 2018, es va modificar la comanda de gestió aprovada pel decret
esmentat al paràgraf anterior i l’acord setè del conveni que la regula, en el sentit de
modificar el període de vigència, el qual passaria a ser del 3 d’abril al 2 de desembre
de 2018.
També es va aprovar l’ampliació de la comanda a l'IMFE Mas Carandell, mitjançant
Addenda al conveni signat amb data 4 d’abril de 2018 formalitzada el 12 de desembre
de 2018, per al període del 3 de desembre de 2018 fins al 31 de desembre de 2019 i
la despesa prevista per a l’execució d’aquesta ampliació en 123.541,45€, dels quals
7.780,04€ euros s’imputarien a l'aplicació pressupostària de Benestar Social número
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30422-23135-255 del pressupost municipal de despeses per a l’any 2018, i la
quantitat de 115.761,41€ restaria condicionada a l’aprovació del pressupost 2019.
Vist que els termes previstos a la fitxa 40.1 del Contracte Programa, van ser els
mateixos per a l’any 2018 que per a l’any 2019 i la resta de condicions es mantenien
segons el decret originari d’aprovació de la comanda.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de març de 2019 es va
aprovar la liquidació de la comanda de gestió a l’Institut Municipal de Formació i
Empresa ‘’Mas Carandell’’ del programa per al desenvolupament dels serveis laborals
especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones
destinatàries de la renda garantida de ciutadania per al període del 3 d’abril al 31 de
desembre de 2018.
Signat electrònicament
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Vist l’informe tècnic emès per la Cap de Servei de Serveis Socials de data 18 de gener
de 2021 i l’informe complementari de data 25 de gener de 2021 en el qual manifesta
que s'han realitzat els treballs en els termes previstos a la comanda i a l’informe tècnic
de necessitats que s'elaborà per formular-la i explicita el cost real detallat i agregat
per conceptes, dels serveis prestats i que la comanda s'ha de liquidar per un import
de 115.759,79, és a dir una desviació de 1,62€ menys respecte a la despesa
inicialment aprovada, d’acord amb l’informe presentat per lMFE -Mas Carandell- de
data 11 de maig de 2020, que s’adjunta a l’expedient de referència.
Període 01/01/2019 a
31/12/2019
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Concepte

A. Despeses de
personal

Pressupost

Liquidat
(facturat)

Desviació

A

B

C=A-B

111.080,26 111.225,18

-144,92

Tècnic/a orientador/a 1

36.146,44

36.257,60

-111,16

Tècnic/a orientador/a 2

38.787,38

38.775,88

11,50

Tècnic/a prospector/a

36.146,44

36.191,70

-45,26

B. Altres despeses
directes

150,00

300,00

-150,00

Material participants

150,00

0,00

150,00

0,00

300,00

-300,00

4.531,15

4.234,61

296,54

4.531,15

4.234,61

296,54

115.761,41 115.759,79

1,62

Assegurança accidents
C. Despeses de gestió
Coordinació i gestió
Total

Vist l'informe de fiscalització prèvia, de data 25 de gener de 2021 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.
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Vist, així mateix, 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 i els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu
import sigui competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les
regidors/es delegats/des.
Atès que els regidors delegats ostenten competències per aprovar aquells encàrrecs
l’import dels quals no superi els 25.000 euros, d'acord al decret de l'Alcaldia núm.
número 2019017983 de data 27 de novembre de 2019.
Atès que l'òrgan competent per a la liquidació de la comanda ha d'ésser el mateix que
per a la seva aprovació.
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Atès, doncs, que la quantia de l’encàrrec determina que la seva liquidació recau en la
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: APROVAR la liquidació de la comanda de gestió a l’IMFE ‘’Mas Carandell’’, per
al desenvolupament dels serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i
suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania
(abans, RMI), per al període 1/01/2019 al 31/12/19, per un import de 115.759,79€.
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Aquesta comanda, que s’efectuà per un import total de 115.761,41€ es liquida per
115.759,79€, per la qual cosa hi ha una desviació de 1,62€ respecte el pressupost
original.
SEGON: Notificar aquest acord a l’IMFE ‘’Mas Carandell’’, als efectes escaients.
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell 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 de la seva
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 seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
7. Esport. Aprovació de la liquidació del conveni amb REUS ESPORT I LLEURE,
S.A. que regula la concessió d'una subvenció de capital per dur a terme les
actuacions necessàries a diverses instal·lacions esportives municipals durant
l'exercici 2017 i 2018.
"La Junta de Govern de data 28 de juliol de 2017 va aprovar la subvenció de capital a la
societat municipal REUS ESPORT I LLEURE, S.A. per un import màxim de 795.015,71 €
per dur a terme les següents actuacions:
•
•
i
•
•

Ampliació vestidors i altres adequacions CF La Pastoreta
Adequació normativa legionel·losi, solar, ACS, incendis
anticaigudes instal·lacions esportives municipals (IME)
Resta actuacions al Pavelló Olímpic Municipal - JJMM Tgna. 2018
Actuacions d'adequació diverses a IME

174.351,51 €
90.000,00 €
392.084,20 €
109.580,00 €
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• Adquisició d'equips i programari informàtic

29.000,00 €

En aquesta mateixa junta es va aprovar el conveni regulador entre l’Ajuntament de
Reus i la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE, S.A. per a la col.laboració en la
realització de les actuacions citades, signat en data 31 de juliol de 2017.
Per decret d’Alcaldia número 2018005656 de data 19 d’abril de 2018 es va redistribuir
la subvenció de capital aprovada per la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de
2017 i establerta al conveni signat entre l'Ajuntament de Reus i RELLSA SA en data 31
de juliol de 2017, i es va aprovar l’addenda del conveni, amb el següent detall:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

• Ampliació vestidors i altres adequacions CF La Pastoreta
• Adequació normativa legionel·losi, solar, ACS, incendis
i anticaigudes instal·lacions esportives municipals (IME)
• Resta actuacions al Pavelló Olímpic Municipal - JJMM Tgna. 2018
• Actuacions d'adequació diverses a IME
• Adquisició d'equips i programari informàtic

259.201,00€
90.000,00 €
307.234,71€
109.580,00 €
29.000,00 €

Aquesta addenda també modificava la clàusula tercera del conveni, relatiu als imports
i partides pressupostàries, amb el redactat següent: Per donar compliment a aquests
compromisos, l'Ajuntament abonarà els imports previstos a la clàusula primera,
307.234,71€ (tres-cents set mil dos-cents trenta-quatre euros amb setanta-un
cèntims) de la partida 21220-93313-74900 i de 487.781,00€ (quatre-cents vuitanta
set mil set-cents amb vuitanta-un euros) de la partida 21220-34260-74900 del
pressupost d’inversions de 2017, ambdues del pressupost d'inversions de l'any 2017.
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La Junta de Govern de data 18 de gener de 2019 va aprovar la segona addenda del
conveni que formalitzaren l'Ajuntament de Reus i la societat municipal REUS ESPORT I
LLEURE SA en data 31 de juliol de 2017, en la que es modifica la clàusula primera del
conveni, en el sentit de modificar el termini per a la finalització dels treballs que
inicialment era el 31 de desembre de 2018, ampliant-se fins el dia 30 d'abril de 2019 .
Per decret d’Alcaldia número 2019010099 de data 6 de juny de 2019 es va aprovar la
tercera addenda del conveni indicat per la modificació dels terminis per a la
finalització dels treballs de tal manera que s'ampliava fins el dia 30 de juny de 2019 i
el termini per a la justificació de les inversions realitzades fins el dia 31 de juliol de
2019.
Segons informe de la gerència de Reus Esport i Lleure, SA, de data 6 de novembre de
2019, s’indica que hi ha un endarreriment en la liquidació de les inversions d’aquest
conveni pels motiu exposats i demanen ampliar el termini de liquidació i justificació
fins a la data de l’informe.
Segons informe de la gerència de Reus Esport i Lleure, SA, de data 8 de febrer de
2020, s’informa de l’endarreriment en la liquidació de les inversions d’aquest conveni
per l'endarreriment en la contractació, execució i liquidació de les diferents actuacions
que s’inclouen en aquest projecte, fins al punt que en alguns casos les factures són
del mes d’octubre de 2019.
Per altra banda, hi ha actuacions que no s’han pogut portar a terme perquè els
imports dels projectes encarregats són molt superiors als previstos inicialment; és el
cas de l’adequació a la normativa pel que fa a la instal·lació de plaques solars i aigua
calenta sanitària (ACS) a la Zona Esportiva del Dte. Vè.
Finalment, els diferents projectes es liquiden per 679.785,67€, amb el detall següent:
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• Ampliació vestidors i altres adequacions CF La Pastoreta
• Adequació normativa legionel·losi, solar, ACS, incendis i anticaigudes
instal·lacions esportives municipals (IME)
• Resta actuacions al Pavelló Olímpic Municipal - JJMM Tgna. 2018
• Actuacions d'adequació diverses a IME
• Adquisició d'equips i programari informàtic

220.315,52€
36.246,65€
263.121,94€
142.481,79€
17.619,77€

Dels quals:
• 263.121,94€ (dos-cents seixanta-tres mil cent vint-i-un euros amb noranta-quatre
cèntims) corresponen a la partida 21220-93313-74900. Això suposa que quedarà un
romanent de crèdit pendent d’aplicació d’aquesta partida de 44.112,77€ .
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• 416.663,73€ (quatre-cents setze mil sis-cents seixanta-dos euros amb setantatres cèntims) corresponen a la partida 21220-34260-74900. Això suposa que quedarà
un romanent de crèdit pendent d’aplicació d’aquesta partida de 71.117,27€
i, per tant, de la necessitat d’ampliar el termini de liquidació i justificació fins al dia de
la data de l’informe.
S’informa també que la liquidació final del conveni i les seves addendes puja a
679.785,67€ d’acord amb la justificació que adjunta RELLSA. L'Ajuntament ja ha fet
efectius els tres pagaments a compte, que sumen 596.261,79€ i, per tant, resta
pendent de pagar a RELLSA la quantitat de 83.523,88€ que s’ha de fer efectiva a
l’aprovació de la liquidació.
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Per últim, indicar que el seguiment de les inversions en general, als efectes d'obres,
s'ha fet en coordinació amb el departament d'Arquitectura de l'Ajuntament i a tals
efectes signa el gerent - coordinador de l'Àmbit de Serveis Territorials.
A l’expedient queda acreditat que RELLSA es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En data 25 de gener de 2021, el director d’instal·lacions i projectes de RELLSA i de la
gerent de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Reus emeten informe proposta
favorable sobre la justificació de les actuacions indicades.
Vist l’informe de fiscalització prèvia, de data 25 de gener de 2021, 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 d’aquesta Corporació.
L’Ajuntament de Reus, en virtut de l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, té competència en matèria de promoció de
l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. L’article 66.3 apartat n)
i 67 apartat c) 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 també atorga als municipis
competències pròpies en matèria d’activitats, instal·lacions culturals i esportives,
l’ocupació del lleure, el turisme, a més de les instal·lacions esportives d’ús públic
sempre que el municipi tingui una població superior als vint mil habitants.
L’article 39 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic
de la Llei de l’Esport, estableix que correspon als municipis promoure de manera
general l'activitat física i l'esport en llur àmbit territorial,especialment en l'àrea
escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el marc
de les directrius de la Generalitat de Catalunya; construir, ampliar i millorar
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instal·lacions esportives en llur territori; vetllar per la plena utilització de les
instal·lacions esportives existents en llur terme municipal, i el mateix precepte fixa,
per las municipis de més de 5.000 habitants, l'obligació de garantir l'existència en llur
territori d'instal·lacions esportives públiques.
D’acord amb el decret d’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 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/res
delegats/des, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquest conveni
d’import superior a 50.000,00 euros, per delegació d’alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

PRIMER. Aprovar la liquidació presentada per part de l'empresa municipal Reus
Esport i Lleure, SA, amb CIF A43544626, per import total de per 679.785,67€, amb
relació a les actuacions següents:
• Ampliació vestidors i altres adequacions CF La Pastoreta
220.315,52€
• Adequació normativa legionel·losi, solar, ACS, incendis i anticaigudes
36.246,65€
instal·lacions esportives municipals (IME)
• Resta actuacions al Pavelló Olímpic Municipal - JJMM Tgna. 2018
263.121,94€
• Actuacions d'adequació diverses a IME
42.481,79€
• Adquisició d'equips i programari informàtic
17.619,77€

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

SEGON. Aprovar el reconeixement de l'obligació de per import de 83.523,88€ a
l'empresa municipal Reus Esport i Lleure, SA, amb CIF A43544626, amb càrrec a la
partida 21220-93313-74900 del pressupost municipal d’inversions i procedir al seu
pagament a la societat municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a Reus Esport i Lleure, SA."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
8. Esports. Aprovació de la liquidació del conveni amb REUS ESPORT I LLEURE,
S.A. que regula la concessió d'una subvenció de capital per durt a terme
adequacions al Pavelló Olímpic Municipal, al Camp de Futbol Reddis i a les
Piscines Municipals, 2018 2019

"La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 28 de setembre de 2018 va
aprovar la subvenció de capital a la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE, S.A. per
un import màxim de 88.661€, per dur a terme les següents actuacions:
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En aquesta mateixa junta es va aprovar el pagament de la bestreta de la subvenció de
capital a RELLSA, per import de 75.000,00€ de la partida 21220-93313-74900 del
pressupost d'inversions de 2018 i el conveni regulador entre l’Ajuntament de Reus i
Reus Esport i Lleure, SA, per a la col·laboració en la realització de les actuacions
citades al primer apartat, signat en data 15 d’octubre de 2018.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 17 de maig de 2019 va
modificar els terminis previstos en el conveni indicat, de tal manera que el termini
màxim per a la finalització dels treballs seria el dia 30 de novembre de 2019, enlloc
del 30 d’abril del 2019, i el termini màxim per justificar-los seria el dia 31 de desembre
de 2019, enlloc del 31 de maig de 2019 i es va signar l’addenda en data 26 de juny de
2019,
Segons informe de la gerència de Reus Esport i Lleure, SA, de data 30 de juliol de
2020, de l’endarreriment en la liquidació de les inversions d’aquest conveni pels
motius indicats als fets de l’informe on es determina que RELLSA està portant a terme
la gestió de diverses inversions, a part d’aquest conveni, a les que s’ha donat prioritat,
d’acord amb la política municipal esportiva. Aquest fet ha dificultat substancialment el
temps que s’ha pogut dedicar a cada projecte inclòs en aquest conveni.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Així, malgrat que a 31 de desembre de 2019 no s’havien pogut enllestir totes les
actuacions, estava previst que s’acabessin durant el 1r trimestre de 2020. Però amb la
crisi sanitària de la Covid-19 algunes es van haver de posposar i s’han acabat el mes
de juliol de 2020.
Adequació nova sala del gimnàs del Pavelló Olímpic Municipal
Es va preveure una despesa màxima de 72.417,00 € per a l’actuació de més
envergadura, els treballs s’han executat amb un import final de 71.203,14 €.
Les obres de construcció, adjudicades el mes d’octubre de 2019, es van acabar a
finals de gener de 2020, però encara quedaven pendents diverses actuacions menors,
que no es podien portar a terme fins a tenir enllestides les obres. Finalment no s’ha
portat a terme l’actuació programes i maquinari informàtic, perquè no s’ha trobat una
solució prou adequada a les necessitats d’aquesta sala.
Instal·lació de porteries de futbol americà al Camp de Futbol Reddis
Es va preveure una despesa màxima de 6.573,00 €, dels quals se n’han executat
6.002,50 €. A part de l’actuació principal, també es va portar a terme la substitució
d’un altaveu de l’equip de so, com a necessitat sobrevinguda a la mateixa instal·lació,
que es va poder atendre perquè hi havia disponible suficient.
Renovació d’elements metàl·lics, filtres i varis a la sala de maniobres de les
Piscines Municipals
Es va preveure una despesa màxima de 9.671,00 €, dels quals se n’han executat
5.802,38 €. A part de l’actuació principal, també es va portar a terme la substitució
d’una taula de so, com a necessitat sobrevinguda a la mateixa instal·lació, que es va
poder atendre perquè hi havia disponible suficient.
Per tant informen de la necessitat d’ampliar el termini de liquidació i justificació fins la
data de la signatura de l’informe.
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S’informa també que la liquidació final del conveni i les seves addendes puja a
83.008,02€, d’acord amb la justificació que adjunta RELLSA. L'Ajuntament ja va fer
efectiu el pagament compte, per import de 75.000,00 € i, per tant, resta pendent de
pagar a RELLSA la quantitat de 8.008,02 €, que s’ha de fer efectiva a l’aprovació de la
liquidació.
A l’expedient queda acreditat que RELLSA es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En data 25 de gener de 2021, el director d’instal·lacions i projectes de RELLSA i de la
gerent de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Reus emeten informe proposta
favorable sobre la justificació de les actuacions indicades.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

Vist l’informe de fiscalització prèvia, de data 25 de gener de 2021, 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 d’aquesta Corporació.
L’Ajuntament de Reus, en virtut de l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, té competència en matèria de promoció de
l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. L’article 66.3 apartat n)
i 67 apartat c) 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 també atorga als municipis
competències pròpies en matèria d’activitats, instal·lacions culturals i esportives,
l’ocupació del lleure, el turisme, a més de les instal·lacions esportives d’ús públic
sempre que el municipi tingui una població superior als vint mil habitants.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

L’article 39 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic
de la Llei de l’Esport, estableix que correspon als municipis promoure de manera
general l'activitat física i l'esport en llur àmbit territorial,especialment en l'àrea
escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el marc
de les directrius de la Generalitat de Catalunya; construir, ampliar i millorar
instal·lacions esportives en llur territori; vetllar per la plena utilització de les
instal·lacions esportives existents en llur terme municipal, i el mateix precepte fixa,
per las municipis de més de 5.000 habitants, l'obligació de garantir l'existència en llur
territori d'instal·lacions esportives públiques.
D’acord amb el decret d’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 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/res
delegats/des, correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquest conveni
d’import superior a 50.000,00 euros, per delegació d’alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar la liquidació presentada per part de l'empresa municipal Reus
Esport i Lleure, SA, amb CIF A43544626, per import de 83.008,02€, d’acord amb la
justificació que adjunta RELLSA, i que s’ha detallat a la part expositiva.
SEGON. Aprovar el reintegrament de pagaments efectuats amb càrrec a la partida
21220-93313-74900 de pressupostos tancats, per import de 30.941,21€, al concepte
92000-68000, i el reconeixement de l'obligació per import de 114.465,09€ amb càrrec
a la partida 21220-34260-74900 a l'empresa municipal Reus Esport i Lleure, SA, del
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pressupost municipal d’inversions, i procedir al pagament de 83.523,88€ a la societat
municipal, que és la quantitat resultant de la diferència entre els dos imports
esmentats.
TERCER. Notificar aquest acord a Reus Esport i Lleure, SA."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
9. Educació. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec a la societat Reus
Mobilitat i Serveis SA dels treballs realitzats a escoles, instituts escola i
escoles bressol pel període comprès entre l’1 de març fins el 31 de desembre
de 2020.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

"Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 28
de febrer de 2020, s’aprovà encarregar a la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA, pel
període comprès entre l’1 de març fins al 31 de desembre de 2020, la realització dels
següents treballs:
- la conservació i manteniment d’edificis i instal·lacions.
- la conservació i manteniment de la zona exterior, que inclou els patis infantils i les
pistes i equipaments esportius.
- tasques corresponents a l'adequació dels espais a les noves necessitats
organitzatives del curs.
L’encàrrec abasta les escoles i l’institut escola públiques, les escoles bressol de
titularitat municipal, i el centre d’educació especial.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Atès que l’encàrrec s’aprovà per un import global màxim de 459.000,00€, IVA inclòs, a
càrrec a l’aplicació pressupostària 30919-32300-212 del pressupost municipal de
despeses corresponent a l’exercici 2020.
Atès que a l’acord es preveu que 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 diferència. Així mateix, la
liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l’ampliació de
l’encàrrec.
Vist l’informe emès el dia 21 de gener de 2021 conjuntament pels serveis tècnics
d’Educació i
d’Arquitectura, en el qual s’informa favorablement la liquidació
econòmica del servei presentada per la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA, per un
import final de 381.834, 61 €.
Vist l’informe favorable emès per intervenció municipal de data 25 de gener de 2021.
Vist que queda acreditat que s’acompleixin els principis comptables de meritament i
d’imputació de la transacció, previstos a l’Ordre HAP/1781/2013, que aprova la
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local, model normal, per tal de donar
compliment a la temporalitat dels crèdits previst a l’art. 176 del RDL 2/2004 TRLRHL,
d’acord amb la base 40 de les Bases d’Execució del Pressupost i la instrucció
d’intervenció 3/2020 de data 10 de desembre de 2020.
Vist el Decret d’alcaldia número 17983, de 27 de novembre de 2019, pel qual es
defineix l’organització i funcionament de la direcció superior de l’Ajuntament, delega
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en les respectives regidories delegades d’Àrea els encàrrecs i les encomanes de gestió
quan el seu import no superi els 25.000 euros.
Vist, així mateix, el Decret d’alcaldia número 11502, de 10 de juliol de 2019, pel qual
l’alcaldia fixa les delegacions a la Junta de Govern Local, delega a l’esmentat òrgan els
encàrrecs i les encomanes de gestió quan per raó del seu import sigui competent
d’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les regidors/es
delegats/des, és a dir, més dels 25.000 euros.
Atès, doncs, que l’import de l’encàrrec supera amb escreix la xifra dels 25.000 euros,
per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per delegació d’alcaldia, la
liquidació del present encàrrec.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Aprovar la liquidació de l’encàrrec a la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA,
per la realització dels següents treballs:

les

-la conservació i manteniment d’edificis i instal·lacions.
-la conservació i manteniment de la zona exterior, que inclou els patis infantils i
pistes i equipament esportius.
-tasques corresponents a l’adequació dels espais a les noves necessitats
organitzatives del curs.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Del conjunt d’escoles i l’institut escola públiques, les escoles bressol de titularitat
municipal i el centre d’educació especial, pel període de l’1 de març al 31 de
desembre de 2020, segons s’exposa a l’informe tècnic esmentat als antecedents i
vistos els detalls econòmics de les despeses reals emeses per la societat Reus
Mobilitat i Serveis, SA, per un import de 381.834,61€.
SEGON: Aprovar la baixa de l’operació AD del pressupost de despeses 2020 amb NIO
220200006870 per l’import sobrant 77.165,39 € de l’aplicació pressupostària 3091932300-212 del pressupost de despeses 2020.
TERCER: Aplicar amb efectes del dia 31 de desembre de 2020 el reconeixement de
l’obligació, atès que queda acreditat que s’acompleixen els principis comptables del
meritament i imputació pressupostària de l’operació a dit exercici, previstos a l’Ordre
HAP/1781/2013, que aprova la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local,
model normal, per tal de donar compliment a la temporalitat dels crèdits de l’estat de
despeses prevista a l’art. 176 del RDL 2/2004 TRLRHL, d’acord amb la base 40 de les
Bases d’Execució del Pressupost i la instrucció d’Intervenció 3/2020 de data 10 de
desembre de 2020.
QUART:Notificar aquest acord a la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA, als efectes
escaients.
CINQUÈ: Aquest acord és definitiva 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.
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No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
10. Benestar social. Aprovació del conveni marc de col·laboració amb
l'Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i
desenvolupament Taller Baix Camp, i la Fundació privada Banc dels aliments
de les Comarques de Tarragona pel projecte de recuperació i distribució
d'aliments frescos per a l'any 2021.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

"L’article 4 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, fixa, entre els objectius
essencials dels poders públics en matèria de serveis socials, atendre les necessitats
derivades de la manca de recursos bàsics, detectar les necessitats personals bàsiques i
les necessitats socials... i l’article 15 de la citada norma legal preveu que el sistema
públic de serveis socials s’organitza en forma de xarxa per tal de treballar en coordinació
i col·laboració, i amb el diàleg de tots els actors que intervenen en el procés d’atenció a
les persones.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

L’article 31 de la mateixa Llei que preveu que correspon als municipis, entre d’altres
competències, la d’establir els centres i serveis corresponents a l’àmbit propi dels
serveis socials bàsics, així com complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
Tot l’esmentat, sens perjudici de la facultat genèrica dels municipis per intervenir en
tots aquells assumptes que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de
la comunitat de veïns, reconeguda a la legislació estatal – a l’article 25 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En data 9 de maig de 2016 l’Ajuntament de Reus va formalitzar un conveni de
col·laboració amb l’Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i
del desenvolupament TBC, (en endavant el Taller Baix Camp), i la Fundació Banc
d’Aliments, per l’establiment d’un marc de col·laboració en el desenvolupament del
projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos a la ciutat de Reus pel període
comprés entre l’1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2019. Posteriorment
s’han formalitzat addendes al conveni.
En data 3 d’abril de 2020 es porta a terme la signatura del conveni de col·laboració
per l’anualitat 2020, i en data 19 d’octubre de 2020 es va signar una addenda per la
col·laboració en l’empaquetat i distribució de cistelles d’aliments, dins el pla de xoc
que va portar a terme l’Ajuntament de Reus per fer front a la crisi provocada per la
pandèmia COVID-19.
En data 16 de novembre de 2020 amb número de registre d’entrada a l’ajuntament
2020085472, el Taller Baix Camp sol·licita la prorroga per a l’any 2021 del conveni
marc.
L’Ajuntament de Reus, en l’àmbit de les seves competències, porta a terme accions de
caràcter social a la ciutat, i atès que l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus
actualment no té cap convocatòria oberta de subvencions per l’objecte d’aquest
conveni, resulta necessari concedir una subvenció de manera directa, a l’empara del que
preveu l’article 22.2c) i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (RLGS), donat que aquesta es concedeix amb caràcter excepcional, per
motius d’interès públic, social i humanitari, que es justifiquen per la no concurrència
d’una convocatòria pública que cobreixi les necessitats de finançament i disposen, de
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l’altra, a que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar aquests tipus de
subvencions.
Consta la proposta de conveni a l’expedient de referencia, en la que l’Ajuntament de
Reus manifesta la voluntat de col·laborar econòmicament amb el Taller Baix Camp,
atorgant-li una subvenció directa per les despeses derivades del projecte de
recuperació i distribució d’aliments frescos per a l’any 2021 a la ciutat de Reus.
En data 18 de gener de 2021, la Cap de servei de serveis socials, emet informe
favorable pel qual es proposa col·laborar atorgar una subvenció directa al Taller Baix
Camp de 78.000€, a càrrec de la partida número 30422-23102-489 de l’Àrea de
Benestar Social del pressupost municipal de despeses de l’any 2021, per atendre les
obligacions de caràcter econòmic que s’indiquen en l’esmentat conveni.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

En data 19 de gener de 2021 l’Assessoria jurídica, emet informe favorable, en relació al
contingut del conveni que es proposa.
En data 25 de gener de 2021 la Intervenció Municipal, emet informe de fiscalització
prèvia.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Resta justificat el caràcter no contractual del conveni atès que d’acord amb l’article 6.2)
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, també estan exclosos de
l’àmbit de la mateixa, els convenis que subscriguin les entitats del sector públic amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu contingut no
estigui comprès en el dels contractes regulats en aquesta Llei o en normes
administratives especials.
Resulten d’aplicació els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, en quan a la definició, requisits, contingut i tràmits per
l’aprovació del conveni, 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), i els articles 25.c) i 26 de l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Reus.
La competència per la seva aprovació és de la Junta de Govern d’acord amb el Decret
d'Alcaldia de 10 de juliol de 2019 número 2019011502, que 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.
D’acord amb tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: APROVAR el conveni per a l’any 2021, entre l’Ajuntament de Reus, el Taller
Baix Camp i la Fundació Banc d’Aliments, per tal d'establir els termes en què
col·laboraran les tres entitats en el desenvolupament del programa gestió alimentària
a la ciutat de Reus.
SEGON: ATORGAR al Taller Baix Camp una subvenció directa de 78.000€ a càrrec de
la partida de Benestar Social número 30422-23102-489 del pressupost municipal de
despeses de l’any 2021.
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TERCER: APROVAR el reconeixement de l’obligació al Taller Baix Camp, amb CIF
G43036185 i procedir al pagament de la quantitat del 80% de la subvenció, és a dir
62.400€ a càrrec de l’aplicació pressupostària número30422-23102-489 de Benestar
Social del pressupost municipal de despeses de l’exercici 2021, d’acord amb l’establert a
la clàusula setena del conveni.
QUART: FACULTAR la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Sra. Montserrat
Vilella Cuadrada, per tal que formalitzi el conveni i els documents necessaris per tal de
fer efectius els acords anteriors.
CINQUÈ: NOTIFICAR aquest acord al Taller Baix Camp i a la Fundació Banc dels
Aliments, als efectes escaients.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

11.
Benestar Social.
Aprovació de l’encàrrec de gestió a la Fundació
Educativa i Social (FES), de la gestió íntegra dels Serveis d’Intervenció
Socioeducativa (SIS), per l’anualitat 2021.
"La Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social, ofereix els serveis d’intervenció
socioeducativa (SIS); serveis diürns que realitzen una tasca preventiva fora de l’horari
escolar. Donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo; i, compensen
les deficiències socioeducatives dels infants atesos mitjançant el treball grupal o
individual, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.
En data 3 d’agost de 2016 l’Ajuntament de Reus 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, i
posteriorment s’han signat diverses addendes a aquest contracte programa.
En data 11 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus,
va aprovar la signatura 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
amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i en data 14 de
desembre de 2020 les parts van signar l’esmentada addenda.
L’esmentat Contracte programa inclou, entre d’altres, les fitxes que es relacionen a
continuació:
 Fitxa 2.1: Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servei de centre obert, amb un import de cofinançament de
185.961,00€.
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Fitxa 2.1.1: Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servei de centre obert, programa de suport al manteniment de les
activitats dels centres oberts durant el període de vacances escolars d’estiu i de
promoció a actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques
dels infants i adolescents atesos, Programa “Conviu l’Estiu”, amb un import de
cofinançament de 68.054,00€.



FITXA 2.2:
Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a
infants i adolescents: programes d’atenció social i educativa davant les
situacions de risc , amb un import de cofinançament de 96.792,86 €.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

Relacionats amb les fitxes esmentades, l’Ajuntament porta a terme els projectes
següents:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021



Projectes SIS Districte I al Centre Cívic del Carme, SIS Mestral al Centre Cívic
Mestral, SIS Noves Connexions al Centre Cívic Llevant, SIS IV “Petitrens” situat
als baixos 2 del Cr. Mas Pellicer Bl. 33 (barri Sant Josep Obrer) i SIS “Estel” al
Centre Cívic Migjorn, (Barri Fortuny-Juroca), que es volen portar a terme fins al
18/06/2021 i del 27/09/2021 al 17/12/2021 amb un pressupost de 170.381,75€
a càrrec de l’aplicació pressupostària de Benestar social número 30422-23109250 del pressupost municipal de despeses de 2021.



Projecte “Conviu l’Estiu”, està previst que es porti a terme durant els períodes
compresos del 28/06/2021 al 30/07/2021 i del 02/08/2021 al 13/08/2021.
L’activitat es desenvoluparà de forma simultània al Barri St. Josep (a l’escola
Rosa Sensat), al Barri Gaudí (a l’escola Ciutat de Reus), i al Barri Fortuny (al
Centre Cívic Migjorn) amb un pressupost total de 23.817,06€ a càrrec de
l’aplicació
pressupostària de Benestar social núm. 30422-23109-250 del
pressupost municipal de despeses de 2021.



El serveis d’intervenció socioeducativa, que engloba els projectes següents:
-

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

Està previst que es portin a terme fins al 18/06/2021 i del 27/09/2021 al
17/12/2021 amb un pressupost total de 111.620,92€ a càrrec de l’aplicació
pressupostària de Benestar social núm. 30422-23133-250 del pressupost
municipal de despeses de 2021.
En data 12 de gener de 2021, la Cap de servei de Serveis socials emet informe
favorable en el que proposa efectuar l’encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I
SOCIAL (FES) de la gestió dels projectes esmentats, en la mesura que la Fundació
ha efectuat per encàrrec d’aquest Ajuntament, l’execució dels esmentats
projectes els darrers anys i n’efectua una valoració positiva, i proposa l’aprovació
de les tarifes a aplicar als tres programes:



Cost unitari categoria de Psicòleg/a (Llicenciats): .....................20,08 € cost/hora
Cost unitari categoria de (Diplomats)Educador/a Social:.........18,10 € cost/hora
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Cost unitari categoria de (Diplomats)Treballador/a Social: .....18,10 € cost/hora
Cost unitari categoria Personal qualificat- Integrador/a:.........15,77 € cost/hora
Cost unitari categoria Monitor/a (Administració i Serveis):. ... 13,29 € cost/hora

Altres tarifes:



Cost unitari Ordinador Portàtil: .........19,98 € preu/mes
Cost unitari Telefonia Mòbil: ..............11,73 € preu/mes

Serveis EPI’s:

Signat electrònicament
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Cost
Cost
Cost
Cost

unitari
unitari
unitari
unitari

Mascaretes.................0,03 € cost/hora
Gel hidroalcohòlic......0,04 € cost/hora
Guants.........................0,07 € cost/hora
Pantalles facials..........0,01 € cost/hora

Aquests imports estan exempts d’IVA.
En data 13 de gener de 2021 l’assessoria jurídica emet informe favorable.
En data 19 de gener de 2020, s’emet informe de fiscalització prèvia favorable.
La Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social no ostenta els recursos adients per
a l'execució dels projectes i programes esmentats anteriorment.

Signat electrònicament
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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, Sra.
Elena Cantos Márquez amb el núm. Protocol 1521/2018, que va elevar a públics els
acords del Patronat de data 26 de juliol de 2018 i amb diligència de 22/01/2019 va ser
inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Per acord del Ple de data 4 de març de 2019, en el qual es declarà la condició de
de Mitjà Propi Personificat (MPP) i servei tècnic de la FUNDACIÓ EDUCATIVA I
SOCIAL (FES), respecte de l'Ajuntament de Reus, que li pot fer encàrrecs de gestió
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.
L’ens esmentat disposa dels recursos adients per desenvolupar la gestió d’aquestes
accions.
L’esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la qual cosa
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 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 personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
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de Dades Personals i garantia dels drets digitals, (LOPDGDD), i a la resta de la
normativa en aquesta matèria.
Consta a l’expedient l’esborrany del contracte d'encarregat de tractament de dades
de caràcter personal entre l'Ajuntament de Reus i la Fundació Educativa i Social.
L'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP) per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, possibilita als poders adjudicadors que s’encarreguin a entitats que
tinguin la planificació de mitjà propi personificat les prestacions pròpies dels
contractes de serveis, i que l’encàrrec no tindrà la consideració de contracte.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

Així mateix, l’esmentat article 32 de la LCSP estableix que la compensació al poder
adjudicador es regularà per referència a les tarifes aprovades per l’entitat pública de
la qual depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec.
Aquestes tarifes es calculen de manera que representin els costos reals de realització
de les unitats produïdes (servei) directament pel mitjà propi.
L'article 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, dels
mitjans propis i serveis tècnics de l'Administració, d'acord amb el que en l'actualitat
s'estableix en la normativa de contractes del sector públic.

Signat electrònicament
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Per Decret d'alcaldia número 2019017983, de 27 de novembre de 2019, en el que 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.
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.
La quantia de l'encàrrec determina que la seva aprovació i/o modificació recau en la
Junta de Govern Local, per delegació d'Alcaldia.
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: APROVAR les tarifes a aplicar als tres programes, “Serveis d’intervenció
socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei d’atenció
diürna”, Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servei de centre obert: Programa “Conviu l’Estiu” i “Serveis
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: serveis
socioeducatius davant situacions de risc”:






Cost
Cost
Cost
Cost
Cost

unitari
unitari
unitari
unitari
unitari

categoria
categoria
categoria
categoria
categoria

de Psicòleg/a (Llicenciats): ...................20,08 € cost/hora
de (Diplomats)Educador/a Social:.........18,10 € cost/hora
de (Diplomats)Treballador/a Social: .....18,10 € cost/hora
Personal qualificat- Integrador/a:..........15,77 € cost/hora
Monitor/a (Administració i Serveis):.......13,29 € cost/hora

Altres tarifes:
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Cost unitari Ordinador Portàtil: .........19,98 € preu/mes
Cost unitari Telefonia Mòbil: ..............11,73 € preu/mes




Serveis EPI’s:





Cost
Cost
Cost
Cost

unitari
unitari
unitari
unitari

Mascaretes.................0,03 € cost/hora
Gel hidroalcohòlic......0,04 € cost/hora
Guants.........................0,07 € cost/hora
Pantalles facials..........0,01 € cost/hora

Aquests imports estan exempts d’IVA.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
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SEGON: APROVAR l'encàrrec de gestió a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES),
dels programes següents:

Signat electrònicament
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Servei d'atenció diürna (SIS) , relacionat amb la FITXA 2.1 fins el 18/06/2021 i del
27/09/2021 al 17/12/2021 amb un pressupost total de 170.381,75€ a càrrec
de l’aplicació pressupostària de Benestar social número 30422-23109-250 del
pressupost municipal de despeses de 2021.



Servei d'atenció diürna ESTIU “CONVIU L’ESTIU” , relacionat amb la FITXA 2.1.1,
que es portarà a terme durant els períodes compresos entre els dies
28/06/2021 al 30/07/2021 i del 02/08/2021 al 13/08/2021 amb un pressupost
total de 23.817,06€ a càrrec de l’aplicació pressupostària de Benestar social
núm. 30422-23109-250 del pressupost municipal de despeses de 2021.



SIS Serveis socioeducatius davant de situacions de risc mitjançant els
projectes: PARENTALITAT POSITIVA, TREBALL AMB JOVES, EQUIP ESTUDI
EXPEDIENTS DE RISC, ARRELS, PETITS DEL BARRI SJO, PETITS DEL BARRI
MIGJORN, relacionats amb la FITXA 2.2 fins el 18/06/2021 i del 27/09/2021
al 17/12/2021 i TREBALL AMB JOVES fins el 31/12/21 amb un pressupost
total de 111.620,92€ a càrrec de l’aplicació pressupostària de Benestar
social núm. 30422-23133-250 del pressupost municipal de despeses de
2021.

Per a dur a terme l'encàrrec, la Fundació Educativa i Social posarà a disposició de
l'Ajuntament els recursos humans i materials necessaris per tal de portar a terme les
esmentades activitats.
La Fundació Educativa i Social podrà contractar parcialment a tercers la realització de
treballs objecte del present encàrrec. No obstant executarà més del 50% de l'encàrrec
amb mitjans propis. Els contractes que hagi de realitzar l'entitat restaran subjectes a
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els termes que
siguin procedents d'acord amb la naturalesa de la societat, així com pel tipus i 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 pugin derivar de l'incompliment de les seves obligacions
generals o particulars relatives a la seguretat social i ordenació de treball, quedant
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l'Ajuntament de Reus exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat, solidària o
subsidiària, d'aquest tipus en què pugui incórrer la referida empresa o el seu personal.
TERCER: APROVAR la despesa derivada del present encàrrec per un import de
305.819,73€,
dels quals l’import de 194.198,81€ s’imputa a l’aplicació
pressupostària 30422-23109-250 i l’import de 111.620,92€
a l’aplicació
pressupostària 30422-23133-250 del pressupost municipal de despeses per a
l'any 2021.
Aquesta dotació podrà ser ampliada en funció de les necessitats i de les disponibilitats
pressupostàries.
L'encàrrec es liquidarà en funció de les unitats reals que finalment es prestin.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

La liquidació per un import superior a l’aprovat requerirà la prèvia aprovació de
l'ampliació de l'encàrrec.
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.
QUART: El pagament d’aquest encàrrec es realitzarà mitjançant factura mensual
emesa per la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES). L'import de cada factura
correspondrà als serveis efectivament prestats.

Signat electrònicament
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CINQUÈ: 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 punt d’aquesta resolució.
SISÈ: INSTAR la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), per realitzar els tràmits
necessaris per desenvolupar el present encàrrec.
SETÈ: 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.
VUITÈ: 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.
NOVÈ: El present encàrrec tindrà com a clàusula resolutòria expressa de compliment
i manteniment per part de l'entitat receptora de l'encàrrec 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.
DESÈ: FACULTAR la regidora delegada de Benestar social, per tal que formalitzi, si
s’escau, els documents que esdevinguin necessaris per fer possible el desenvolupament
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d’aquest projecte.
ONZÈ: 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.
DOTZÈ: DONAR trasllat de la present resolució a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
(FES), als efectes pertinents.
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.
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No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
12. Benestar social. Encàrrec de gestió a la Fundació Educativa i Social (FES),
dels projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i cohesió social
2021.
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"La Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus, té entre
els seus objectius i atribucions, el de l’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans,
projectes i directrius en matèria de Serveis Socials, la infància i l’adolescència, entre
d’altres, i en l’àmbit de Dinamització Comunitària i Cohesió Social ofereix diferents
projectes i accions amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i el seu
entorn.
Aquesta Regidoria vol portar a terme diferents projectes grupals, comunitaris,
d’intervenció educativa i cohesió social, durant l’any 2021, adreçats a diferents àmbits
de població, amb l’objectiu comú de promoure la integració social de les persones i
famílies.
En data 3 d’agost de 2016 l’Ajuntament de Reus 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, i
posteriorment s’han signat diverses addendes a aquest contracte programa.
En data 11 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus,
va aprovar la signatura 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
amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i en data 14 de
desembre de 2020 les parts van signar l’esmentada addenda.
Els projectes a portar a terme són els següents, durant els períodes indicats:
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ON ES
FA

PROJECTE
PONT ENTRE
CULTURES-

CC Mas
Abelló

HORES
SETMANAL
S
37
25

DIAGNÒSTIC
PARTICIPATIU POBLE
GITANO
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DINAMITZACIÓ
HABITATGECOMUNITÀRIA I COHESIÓ SOCIAL/PLIS

tota
la ciutat

CC Mas
Abelló
CC Mas
Abelló
PDC
Gaudí
PDC St.
Josep
ACI zona
Sud

CASETA JOVE
ESCALES –MAS
PELLICER

CONVIU L'ESTIU
FOMENT XARXA
COMUNITÀRIA I
RELACIONAL HORTS
DE MIRÓ
ACCIÓ COMUNITÀRIA
INTEGRAL DTE. VÈ

CC
Llevant
CC
Migjorn

10

CALENDARI
Fins 18/06/2021 i
del 13/09/2021 fins
17/12/2021
Fins el 18/06/2021 i
del 27/09/2021 al
19/12/2021
Fins el 18/06/2021 i
del 27/09/2021 al
17/12/2021
Fins el 03/06/2021 i
del 27/09/2021 fins al
17/12/2021

12
20

Fins el 30/12/2021

12, 1a
setmana
25, la
resta3

Del 28/06/21 fins
30/07/2021

25

Fins el 30/12/2021
Fins el 30/12/2021

35
Fins 30/12/2021

SUPORT AL DIA A DIA

35

tota la
SUPORT AL DIA A DIA- ciutat
HABITATGE SEGUR

35

Fins 30/12/2021

En data 18 de gener de 2021 la Cap de Servei de Serveis Socials ha emès informe
en el qual es proposa l’aprovació de les tarifes a aplicar als programes, que
consta a l’expedient, i que són les següents:
Cost
Cost
Cost
Cost
Cost
Cost








unitari
unitari
unitari
unitari
unitari
unitari

categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria

d’Administració i serveis: .....13,29 € cost/hora
de Personal qualificat: ..........15,77 € cost/hora
de Diplomat....................:.......18,10 € cost/hora
de Llicenciat: ...........................20,08 € cost/hora
de Monitor de lleure: .............14,48 € cost/hora
de Director de lleure:..............19,70 € cost/hora

Serveis TIC:


Cost unitari Ordinador Portàtil: .......19,98€ preu/mes
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Cost unitari Telefonia Mòbil:.............11,73 € preu/mes

Serveis EPI’s:





Cost
Cost
Cost
Cost

unitari
unitari
unitari
unitari

Mascaretes.................0,03 € cost/hora
Gel hidroalcohòlic......0,04 € cost/hora
Guants.........................0,07 € cost/hora
Pantalles facials..........0,01 € cost/hora

Aquests imports estan exempts d’IVA
En data 19 de gener de 2021 l’assessoria jurídica emet informe favorable.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

En data 25 de gener de 2021 la Intervenció Municipal, emet informe de
fiscalització prèvia.
La Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social no ostenta els recursos adients per
a I'execució d'aquest projecte.
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La “FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL” (FES), (ABANS FUNDACIÓ PER A L'ACCIÓ
EDUCATIVA), té, entre d’altres finalitats fundacionals, la prestació, gestió i promoció de
tota classe d'activitats incloses les del tipus gerencial, tècnic i administratiu, referents
o relacionades amb serveis educatius i d’ensenyament, ja siguin obligatoris o no
obligatoris, servei domiciliaris d’assistència, ajuda i suport i qualsevol altres serveis o
activitats directament relacionades amb les necessitats de persones al llarg del seu
cicle vital segons consta als seus estatuts, elevats a escriptura pública atorgada el
31/10/ 2018 davant la Notària de Reus, Sra. Elena Cantos Márquez amb el núm.
Protocol 1521/2018, que va elevar a públics els acords del Patronat de data 26 de juliol
de 2018 i amb diligència de 22/01/2019 va ser inscrita en el Registre de fundacions de
la Generalitat de Catalunya.
En data 4 de març de 2019, per acord del Ple en el què es declara la condició de
de Mitjà Propi Personificat (MPP) 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.
L’ens esmentat disposa dels recursos adients per desenvolupar la gestió d’aquestes
accions.
Des de l’Àrea de Benestar Social s’ha efectuat l’estudi de costos de cada projecte,
segons el quadre adjunt, resumit amb els totals que seguidament s’indiquen:

FITXA
CONTRACTE
PROGRAMA
FITXA 30.1
Mediador
gitano

Import
ordinad
or i/o
Material
telefon
COVID

PROJECTE

Import
RRHH

PONT ENTRE
CULTURES-

14.751,90
€
93,84 €

166,50 €

TOTAL
15.012,24 €
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Import
ordinad
or i/o
Material
telefon
COVID

FITXA
CONTRACTE
PROGRAMA

PROJECTE

FITXA 30.3
Diagnòstic
participatiu

DIAGNÒSTIC
PARTICIPATIU
POBLE GITANO

18.450,25
€
347,52 €

CASETA JOVE

6.055,68€ 253,68 €

Import
RRHH
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FITXA 29.1
ESCALES – MAS
Programa de
Desenvolupam PELLICER
ent Comunitari
CONVIU L’ESTIU
FITXA 29.2
Acció
comunitària
integral
TOTAL
COFINANÇ.
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No hi ha fitxa

FOMENT XARXA
COMUNITÀRIA I
RELACIONAL
HORTS DE MIRÓ
ACCIÓ
COMUNITÀRIA
INTEGRAL DTE. VÈ
SUPORT AL DIA A
DIA
SUPORT AL DIA A
DIA-HABITATGE
SEGUR
TOTAL

16.400,80
€
380,52 €
14.728 €

0€

183,75€
57,60
€

TOTAL
18.981,52
6.366,96 €

156 €

16.937,32€

100,80
€

14.828,80€

23.530,00
€
380,52 €

195 €

24.105,52€

32.942,00
€
380,52 €

273 €

33.595,52€

28.701,40
€
380,52€
32.942,00
€
380,52 €
188.502,
2.597,6
03€
4€

273 €
273 €
1.678,
65€

29.354,92€
33.595,52€
192.778,3
2€

Consta a l’expedient, el cost total de cada projecte desglossat per quantitat d’hores de
personal i detall de categoria de cada un d’ells així com dels ordinadors, dels telèfons
mòbils i dels equips de protecció individual (material COVID) consta adjunt a l’annex I.
L’encàrrec es liquidarà en funció de les unitats reals que finalment es prestin.
L’esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la qual cosa
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 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 personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia dels drets digitals, (LOPDGDD), i a la resta de la
normativa aplicable en aquesta matèria.
Consta a l’expedient l'esborrany de contracte d'encarregat de tractament de
dades de caràcter personal entre l'Ajuntament de Reus i la Fundació Educativa i
Social.
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L'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP) per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, possibilita als poders adjudicadors que s’encarreguin a entitats que
tinguin la planificació de mitjà propi personificat les prestacions pròpies dels
contractes de serveis, i que l’encàrrec no tindrà la consideració de contracte.
L’esmentat article 32 de la LCSP estableix que la compensació al poder adjudicador es
regularà per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual depèn el
mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec. Aquestes tarifes es
calculen de manera que representin els costos reals de realització de les unitats
produïdes (servei) directament pel mitjà propi.
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L'article 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, dels
mitjans propis i serveis tècnics de l'Administració, d'acord amb el que en l'actualitat
s'estableix en la normativa de contractes del sector públic.
Per Decret d'alcaldia número 2019017983, de 27 de novembre de 2019, en el que 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.
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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.
La quantia de l'encàrrec determina que la seva aprovació i/o modificació recau en la
Junta de Govern Local, per delegació d'Alcaldia.
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar les tarifes a aplicar als
següents:

projectes

esmentats que són les

Cost unitari categoria d’Administració i serveis: ...........13,29 € cost/hora
 Cost unitari categoria de Personal qualificat: ..........15,77 € cost/hora
 Cost unitari categoria de Diplomat....................:.......18,10 € cost/hora
 Cost unitari categoria de Llicenciat: ...........................20,08 € cost/hora
 Cost unitari categoria de Monitor de lleure: .............14,48 € cost/hora
 Cost unitari categoria de Director de lleure:..............19,70 € cost/hora
Serveis TIC:



Cost unitari Ordinador Portàtil: .......19,98€ preu/mes
Cost unitari Telefonia Mòbil:.............11,73 € preu/mes

Serveis EPI’s:




Cost unitari Mascaretes.................0,03 € cost/hora
Cost unitari Gel hidroalcohòlic......0,04 € cost/hora
Cost unitari Guants.........................0,07 € cost/hora
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Cost unitari Pantalles facials..........0,01 € cost/hora

Aquests imports estan exempts d’IVA
SEGON: Aprovar l'encàrrec de gestió a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), dels
projectes següents:
-Projecte PONT ENTRE CULTURES (Fitxa núm. 30.1-Programa de mediació
sociocultural- ) fins 18/06/2021 i DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU POBLE GITANO, (fitxa
núm. 30.3- Programes: diagnòstics participatius amb població gitana) fins
17/12/2021, a càrrec de la partida número 30422-23120-250, per un import total de
33.993,76 €
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- Projectes CASETA JOVE fins 3/06/2021 i 27/09/2021 fins al 17/12/2021, ESCALES–
MAS PELLICER fins 30/12/2021,CONVIU L'ESTIU per al període del 28/06/2021 fins
30/07/2021, i FOMENT XARXA COMUNITÀRIA I RELACIONAL HORTS DE MIRÓ i ACCIÓ
COMUNITÀRIA INTEGRAL DTE. VÈ fins 30/12/21 (Fitxa núm. 29.1-Programa de
desenvolupament comunitari i la fitxa núm. 29.2-Programa d’acció comunitària
integral) a càrrec de la partida número 30422-23128-250, per un import total de
95.834,12 €
- Els projectes SUPORT AL DIA A DIA i SUPORT AL DIA A DIA-HABITATGE SEGUR fins
30/12/2021, (no té fitxa), a càrrec de la partida número 30422-23122-250, per un
import de 62.950,44 €.
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Per a dur a terme l'encàrrec, la Fundació Educativa i Social posarà a disposició de
l'Ajuntament els recursos humans i materials necessaris per tal de portar a terme les
esmentades activitats.
La Fundació Educativa i Social podrà contractar parcialment a tercers la realització de
treballs objecte del present encàrrec. No obstant executarà més del 50% de l'encàrrec
amb mitjans propis. Els contractes que hagi de realitzar l'entitat restaran subjectes a
la Llei 9/2017, en els termes que siguin procedents d'acord amb la naturalesa de la
societat, així com pel tipus i 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 pugin 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 tipus de
responsabilitat, solidària o subsidiària, d'aquest tipus en què pugui incórrer la
referida empresa o el seu personal.
TERCER: Aprovar la despesa derivada del present encàrrec per import de 192.778,32€
(exempts d’IVA), pels imports distribuïts i per als períodes indicats en cada projecte i
partida corresponent del pressupost 2021, segons consta en el tercer punt d'aquesta
resolució.
Aquesta dotació podrà ser ampliable en funció de les necessitats i de les
disponibilitats pressupostàries.
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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.
QUART: El pagament d’aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació de
factura mensual emesa per la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES). L'import de cada
factura correspondrà als serveis efectivament prestats.
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CINQUÈ: 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.
SISÈ: Instar la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), per realitzar els tràmits
necessaris per desenvolupar el present encàrrec.
SETÈ: 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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VUITÈ: L'entitat receptora de l'encàrrec prevista en aquest acord tindrà l'obligació de
facilitar a l'Ajuntament la informació que preveu l'article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, d'accés a la informació pública i bon govern.
NOVÈ: El present encàrrec tindrà com a clàusula resolutòria expressa de compliment i
manteniment per part de l'entitat receptora de l'encàrrec 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.
DESÈ: 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.
ONZÈ: Facultar la regidora delegada de Benestar social, per tal que formalitzi, si s’escau,
els documents que esdevinguin necessaris per fer possible el desenvolupament d’aquest
projecte.
DOTZÈ: Donar trasllat del present acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES),
als efectes pertinents.
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.
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No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
13. Benestar Social. Aprovació de l'encàrrec de gestió a la Fundació Educativa
i Social del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) per a l’any 2021.
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"La Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social ofereix, com a prestació garantida,
el Servei d’ajuda a domicili que es defineix com un conjunt de tasques que es realitzen a
la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de
mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals
de la vida quotidiana.
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència, defineix el Servei d’Atenció Domiciliària com
el conjunt d’actuacions portades a terme en el domicili de les persones en situació de
dependència amb la finalitat d’atendre les seves necessitats de la vida diària,
prestades per entitats o empreses, acreditades per a l’exercici d’aquesta funció.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, l’art. 21.2.j) esmenta l’atenció
domiciliària sota el títol “Prestacions de Servei” i l’apartat cinquè de la disposició
addicional primera afirma que la cartera de Serveis Socials haurà d’incloure l’atenció
domiciliària.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

L'article 31.e) de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, estableix com a
competència dels municipis el compliment de les funcions pròpies dels serveis socials
bàsics, que relacionats amb l'article 16 de la mateixa Llei, contempla dins dels serveis
socials bàsics els serveis d'ajuda a domicili.
La Cartera de Serveis Socials, aprovada per Decret 142/2010, d’11 d’octubre,
prorrogada fins al 31 de desembre de 2020 d’acord amb la Disposició addicional 16 de
la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2020, defineix el Servei d’Ajuda a Domicili.
El Servei d’atenció a domicili inclou els serveis següents:
- Servei d’ajut a la llar
- Servei d’auxiliar de la llar
- Servei de seguiment de persones grans, majors de 80 anys.
- Servei d’Atenció a la Llar (SALL) nocturns, diumenges i festius
El dia 3 d’agost de 2016 l’Ajuntament de Reus 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. Posteriorment s’han signat diverses addendes a aquest
contracte programa.
En data 11 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus,
va aprovar la signatura de l’Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del
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contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració
amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i en data 14 de
desembre de 2020 les parts van signar l’esmentada addenda.
L’Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 20162019 inclou, entre d’altres, les fitxes que es relacionen a continuació, que corresponen
als serveis a desenvolupar mitjançant el present encàrrec: • Fitxa 0.1: Serveis socials
bàsics: equips bàsics d’atenció social, servei d’ajuda a domicili (SAD) i ajusts
d’urgència social (AUS), el Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) es divideix en SAD's
destinats a casos de dependència i SAD's destinats a casos socials amb un import de
cofinançament de 944.405,82 €.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

En data 15 de març de 2019, la Cap de serveis socials emet plec de condicions
tècniques del Servei que recull drets i obligacions de les parts, i que s’adjunta a
l’expedient.
En data 16 de desembre de 2020 la Cap de Servei de Servei socials emet informe en
el qual es proposa aprovar les tarifes dels serveis a dalt esmentats, a la vista de
l’estudi econòmic efectuat, i que són els següents:
-

Tarifa categoria de Treballadora Familiar .....17,97 € preu/hora
Tarifa de categoria d’Auxiliar de la llar..........15,87 € preu/hora
Tarifa de categoria de Treballadora Familiar amb horari nocturns, diumenges i
festius(increment del 25% del preu)......22,46 € preu/hora

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Altres tarifes:
-

Per equipaments de Protecció Individual requerits davant la situació de la crisi
sanitària pel COVID -19 (EPI’s) per un total de 0,15 euros cost/hora, desglossats
en: 0,03 euros les mascaretes, 0,04 el gel hidroalcohòlic, 0,07 euros els guants,
0,01 euros les pantalles facials.

Atès que la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL està exempta d’IVA, per aquest servei.
Prenent com a referència les hores consumides i els preus unitaris de l’any 2020, es fa
una previsió per a l’any 2021, essent el cost total de 1.580.000,00€.
L’encàrrec de gestió tindria una vigència fins al dia 31 de desembre de 2021, ambdós
inclosos.
En data 20 de gener de 2021 la Cap de servei de serveis socials emet informe
favorable en el que proposa efectuar l’encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I
SOCIAL (FES) de la gestió dels projectes esmentats, en la mesura que la Fundació
ha efectuat per encàrrec d’aquest Ajuntament l’execució dels esmentats projectes
els darrers anys i se n’efectua una valoració positiva.
En data 21 de gener de 2021 l’assessoria jurídica emet informe favorable.
En data 25 de gener de 2021 la Intervenció Municipal, emet informe de
fiscalització prèvia.
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La Regidoria de l’Àrea de Benestar Social no ostenta els recursos adients per a
l’execució d’aquest servei.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

La FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL té, entre d’altres finalitats fundacionals, la
prestació, gestió i promoció de tota classe d'activitats incloses les del tipus
gerencial, tècnic i administratiu, referents o relacionades amb serveis educatius i
d’ensenyament, ja siguin obligatoris o no obligatoris, servei domiciliaris
d’assistència, ajuda i suport i qualsevol altres serveis o activitats directament
relacionades amb les necessitats de persones al llarg del seu cicle vital segons
consta als seus estatuts, elevats a escriptura pública atorgada el 31.10. 2018
davant la Notària de Reus senyora Elena Cantos Márquez amb el núm. Protocol
1521/2018, que eleva a públics els acords del Patronat de data 26 de juliol de
2018 i amb diligència de 22.01.2019 que ha estat inscrita en el Registre de
fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Per acord de Ple de data 4 de març de 2019 es va aprovar la consideració de mitjà
propi personificat i servei tècnic de la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL respecte de,
entre altres poders adjudicadors, l’Ajuntament de Reus, que li pot fer encàrrecs de
gestió 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.
L’ens esmentat disposa dels recursos adients per desenvolupar la gestió
d’aquestes accions.
L’encàrrec es liquidarà en funció de les unitats reals que finalment es prestin.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

L’esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la qual cosa la
FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, ostenta, en relació a aquest encàrrec, la condició de
tercer encarregat del tractament de dades de caràcter personal i, per tant, ha d’ajustar
la seva actuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la llibre circulació
d'aquestes dades.
Consta a l’expedient l’esborrany del contracte d'encarregat de tractament de dades de
caràcter personal entre l'Ajuntament de Reus i la Fundació Educativa i Social, que consta
a l’expedient.
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.
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
Per 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.
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Per 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.
La quantia de l'encàrrec determina que la seva aprovació i/o modificació recau en la
Junta de Govern Local, per delegació d'Alcaldia.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

PRIMER: Aprovar les tarifes a aplicar al Servei d’Ajuda a Domicili per a l’any 2021
següents:
- Tarifa categoria de Treballadora Familiar .....17,97 € preu/hora
- Tarifa de categoria d’Auxiliar de la llar..........15,87 € preu/hora
- Tarifa de categoria de Treballadora Familiar amb horari nocturns, diumenges i
festius(increment del 25% del preu).....22,46 € preu/hora.
- Altres tarifes per equipaments de Protecció Individual requerits davant la situació
de la crisi sanitària pel COVID -19 (EPI’s) per un total de 0,15 euros cost/hora,
desglossats en: 0,03 euros les mascaretes, 0,04 el gel hidroalcohòlic, 0,07 euros els
guants, 0,01 euros les pantalles facials.
Aquests imports estan exempts d’IVA.
SEGON: Aprovar l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, del Servei d’Ajuda a
Domicili per a l’any 2021.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

L'encàrrec s'executarà en els termes previstos en aquest acord i en el document de
condicions tècniques elaborat per l’Àrea de Benestar Social, que consta a l'expedient.
Per a dur a terme l'encàrrec, la Fundació Educativa i Social posarà a disposició de
l'Ajuntament els recursos humans i materials necessaris per tal de portar a terme les
esmentades activitats.
La FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, podrà contractar, parcialment a tercers, la
realització de treballs objecte del present encàrrec. No obstant, executarà més del
50% de l'encàrrec amb mitjans propis. Els contractes que hagi de realitzar l'entitat
restaran subjectes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
en els termes que siguin procedents d'acord amb la naturalesa de l'entitat, així com
pel tipus i quantia dels contractes.
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.
TERCER: Aprovar la despesa derivada del present encàrrec, d'un import de
1.580.000,00€ (exempt d’IVA), que s'imputen a l'aplicació pressupostària 3042223115-250 del pressupost municipal de despeses per a l'any 2021.
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Aquesta dotació podrà ser ampliable en funció de les necessitats i de les
disponibilitats pressupostàries.
Si la liquidació de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un import inferior al que s'aprovà en el
moment de la seva formulació, l'òrgan competent haurà d'aprovar aquesta liquidació,
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.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

QUART: El pagament d’aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació de
factura mensual emesa per la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL. L'import de cada
factura correspondrà als serveis efectivament prestats.
CINQUÈ: APROVAR el contracte d’encarregat de tractament de dades entre aquest
Ajuntament i la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL per al tractament de les dades de
caràcter personal inherents a les accions de col·laboració derivades de l’encàrrec
aprovat en el segon punt d’aquesta resolució.
SISÈ: INSTAR a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL per realitzar els tràmits necessaris
per desenvolupar el present encàrrec.
SETÈ: Correspondrà a l’Ajuntament la superior direcció, control i supervisió de
l’encàrrec efectuat.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Les persones responsables d'aquest encàrrec seran els treballadors municipals de
l’Àrea de Benestar social responsables del servei.
VUITÈ: L'entitat receptora de l'encàrrec prevista en aquest acord tindrà l'obligació de
facilitar a l'Ajuntament la informació que preveu l'article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, d'accés a la informació pública i bon govern.
NOVÈ: 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.
DESÈ: 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.
ONZÈ: Facultar la regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per tal que
formalitzi, si s’escau, els documents necessaris per fer efectiu aquest acord.
DOTZÈ: Notificar aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL 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.
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No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la seva notificació. "
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
14. Patrimoni del Sòl. Autorització de la cancel·lació de les condicions
resolutòries que graven el solar situat al C/ de les Roses, núm. 42.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

"Vist l’Acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 16.09.05 en el qual es
va acordar, entre altres, adjudicar definitivament la venda a la mercantil DESEXCOM,
SLU, mitjançant concurs, de la finca situada al C/ de les Roses, núm. 42 (Ref. Cad.
1241217 CF4514A 0001 QI) inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Reus al Volum
1.771, Llibre 1.179, Full 185, Finca 53.440.
Atès que l’esmentada venda es va formalitzar en escriptura pública atorgada davant el
Notari de Reus, Carlos Huidobro Arreba, en data 15.12.2005, núm. 2.025 del seu
protocol. De conformitat amb l’establert al Plec de condicions que va regir el concurs
de venda, es va subjectar a condició resolutòria el compliment de les obligacions
imposades per la clàusula segona, apartats A) i B) (no transmissió fins que s’hagi
acabat la construcció de l’edificació i terminis de començament i acabament de les
obres), així com el compromís de l’adjudicatari de reducció els terminis d’inici i
finalització de les obres (clàusula tercera, apartat 2, punt 3).

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Vista la sol·licitud formulada per la Sra. EBR, copropietària actual de l’esmentat solar,
en data 11/12/2020, núm. 95323 del Registre General d’Entrada, demanant
autorització per la cancel·lació de les condicions resolutòries que graven el solar situat
al C/ de les Roses, núm. 42, atès que ja ha prescrit el termini d’exercici de l’acció.
Atès que de conformitat amb l’establert al Codi Civil de Catalunya, art. 121-20, les
pretensions de qualsevol classe prescriuen als deu anys des de que es pot exercitar la
pretensió. En el present supòsit la condició resolutòria era exercitable des del dia
27/02/2011 (dos anys després de la notificació de l’adquisició de la condició de solar),
per tant l’exercici d’aquesta condició resolutòria prescriu el proper dia 27/02/2021.
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 (els solars esmentats en formaven part) establint l’obligació de no
transmetre els bens adquirits per actes inter vius, mentre no s’hagi donat compliment
a aquestes finalitats 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
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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:
PRIMER.- AUTORITZAR a partir del proper dia 27 de febrer de 2021, la cancel·lació de
les condicions resolutòries que graven el solar situat al C/ de les Roses, núm. 42 (Ref.
Cad. 1241217 CF4514A 0001 QI inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Reus al
Volum 1.771, Llibre 1.179, Full 185, Finca 53.440) i que es van constituir mitjançant
l’escriptura pública de venda atorgada davant el Notari de Reus, Carlos Huidobro
Arreba, en data 15.12.2005, núm. 2.025 del seu protocol.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

SEGON.- FACULTAR al Sr. Alcalde i a la Regidora Delegada d’Urbanisme i Mobilitat,
Sra. Marina Berasategui Canals, perquè qualsevol d’ambdós indistintament, en nom i
representació de l'Ajuntament subscriguin els documents públics i privats necessaris
per l’execució d’aquest acords.
TERCER.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

15. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Document elaborat en compliment
de la Sentència núm. 1005, de data 26.11.2018, de la Secció 3a de la Sala del
Contenciós Administratiu del TSJC en relació amb el Pla parcial del sector H.11
«Bellisens Oest».
"Vista la Sentència núm. 1005 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 26 de
novembre de 2018, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 345/2011,
interposat per Ramon Cubero Quílez i altres contra l’aprovació definitiva del Pla parcial
urbanístic del sector H.11 «Bellisens Oest».
Atès que l’apartat 2n del Fallo de l’esmentada Sentència, diu:
«ESTIMAR EN PART l’expressat recurs, i, en conseqüència, DECLARAR LA
NUL·LITAT exclusivament de la disposició addicional 5ª de les normes
reguladores, relativa a la protecció respecte del risc químic, i disposar que per
l’Ajuntament de Reus en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la
notificació d’aquesta sentència a la seva representació processal, es doni a aquesta
disposició addicional una nova redacció de conformitat amb el fonament jurídic 4º
d’aquesta sentència, i es traslladi el seu contingut normatiu al plànol d’ordenació
corresponent, delimitant el concret àmbit del sector en el que no puguin ubicar-se
elements vulnerables per incompatibilitat total amb el risc químic per radiació tèrmica
per incendi, sobrepressió, impuls i projecció de fragments en cas d’explosió o
deflagració, i determini també l’àmbit de possible compatibilitat amb l’adopció de
mesures preventives, definint tals mesures a fi de que els projectes d’urbanització i
d’obres puguin ajustar-se a les mesures necessàries per evitar les conseqüències de la
materialització del risc per incendi, explosió o deflagració, i fet, elevi la documentació
del Pla Parcial amb aquesta nova redacció de la disposició addicional 5ª a la Comissió

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 12/2/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20216D91C85923E5E075DE93D9D556D730595F1327320212134603

Territorial d’Urbanisme de Tarragona, perquè en el termini d’altres dos mesos des de
la seva recepció, ratifiqui o introdueixi les modificacions en aquesta nova redacció que
estimi necessàries a fi d’adequar-la al dit en el fonament jurídic 4º, i a la legislació
sectorial en matèria de protecció civil en relació amb el risc químic.»
Atès que el Pla parcial urbanístic del sector H.11 «Bellisens Oest», aprovat
definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de 18 de
març de 2010 (DOGC 12/05/2011), és un pla parcial d’iniciativa privada redactat i
promogut per una Entitat Urbanística Col·laboradora, la Junta de Compensació del
sector, i ostenta la condició d’administració actuant la societat anònima municipal
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (REDESSA), condició que li va ser atorgada
pel Ple de l’Ajuntament de data 18 de desembre de 2009 (BOPT 08/01/2010).
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

Vist el Document elaborat en compliment de la Sentència núm. 1005, de data
26.11.2018, de la Secció 3a de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en relació amb el Pla parcial del sector H.11
«Bellisens Oest», presentat en data 15 de desembre de 2020 pel Sr. Francesc Xavier
Martin Vidal, en representació d’IOSA INMUEBLES, SL, en qualitat de President de la
Junta de Compensació del sector H.11 «Bellisens Oest», a fi de que se li doni la
tramitació i aprovació corresponent, el qual s’estructura en els següents apartats:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

- Una Memòria d’Informació, que inclou els Antecedents i l’Objecte del document que
es concreta, segons resulta de la mateixa, en dur a l’efecte el contingut de la part
dispositiva de la citada Sentència, sense que sigui objecte de modificació cap altre
aspecte ni cap altre contingut del Pla parcial i sense alterar els aprofitaments
urbanístics ni les zones i sistemes previstos, ni l’ordenació global de l’àmbit. Finalment
la Memòria inclou també l’Àmbit del document, que es circumscriu al del sector.
- Una Memòria justificativa de l’ordenació, que inclou l’anàlisi del risc químic en el
transport de mercaderies perilloses per ferrocarril front el sector, havent-se elaborat
un estudi d’experts en la matèria; la reducció de la zona d’indefensió; la concreció de
les mesures a adoptar respecte dels elements vulnerables, i les referències tècniques i
especificacions.
- Les Normes reguladores amb la nova redacció de la Disposició Addicional 5ª del Pla
parcial urbanístic i plànol amb les determinacions gràfiques, proposant-se la següent
redacció:
«5a. PROTECCIÓ ENVERS EL RISC QUÍMIC
1. El Pla parcial urbanístic del sector H.11 “Bellisens Oest”, de Reus, és compatible
amb el risc químic en el transport de mercaderies perilloses.
2. En tant no s’hagi eliminat el trànsit de mercaderies perilloses pel tram ferroviari
confrontant amb el sector, es defineix la “zona d’indefensió” en una franja de 60
metres d’amplària des del límit de la trinxera del ferrocarril, no afectant, per tant,
aquesta zona a les edificacions previstes en l’ordenació del pla parcial. El projecte
d’urbanització haurà de garantir una alçada de la trinxera de 4 metres a tot el llarg del
front del sector confrontant amb la línia ferroviària, i els materials de construcció a les
façanes de les futures edificacions hauran de suportar una radiació de 8 kW/m2, que
s’haurà de justificar en els projectes que es presentin per a l’obtenció de les
preceptives llicències d’edificació.
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3. En el plànol adjunt s’especifiquen, gràficament, tant la “zona d’indefensió” com els
altres condicionants que assegurin la compatibilitat del risc amb les diferents mesures
preventives.»
Així mateix, al Document presentat s’annexen la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i l’informe de la Direcció General de Protecció Civil de data
20/06/2020, sobre la reducció de la zona d’indefensió en base al contingut de l’estudi.
Vistos els informes emesos pels Serveis tècnics i pels Serveis jurídics municipals, de
dates 14 de gener de 2021 i 18 de gener de 2021, respectivament, que consten a
l’expedient.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

Vist l’establert als articles 71.1.c), i 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa; d'acord amb l'establert als
articles 85, 96 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 Document elaborat en compliment de la Sentència
núm. 1005, de data 26.11.2018, de la Secció 3 a de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació amb el Pla
parcial del sector H.11 «Bellisens Oest», presentat en data 15 de desembre de 2020
per la Junta de Compensació.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Segon.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini d’un mes, perquè s’hi
puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Tercer.- Sol·licitar informe a la Direcció General de Protecció Civil.
Contra el present acord no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que es tracta
d’un acte de tràmit no qualificat."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
16. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Pla parcial urbanístic del sector
C.6 Camí Roquís, promogut per Industrias Preciber, SA i altres propietaris de
terrenys del sector.
"Vist el Pla parcial urbanístic del sector C.6 Camí Roquís, presentat en data 27 d’octubre
de 2020 pel Sr. Miquel Domingo Rodríguez en representació de la mercantil Industrias
Preciber, SA i altres propietaris de terrenys del sector.
Aquest sector de desenvolupament industrial s’emplaça a l’oest del nucli de Reus,
entre el barranc de la Blanca i el camí de Roquís - en sentit nord-sud -, el carrer de
Recasens i Mercadé a l’oest i el sector C.07 Granja Gil a l’est. Amb una superfície,
segons el Pla general d’ordenació urbana, de 58.827 m2, i de 60.319,68 m2 segons
aixecament topogràfic més precís.
Atès que mitjançant resolució TES/1201/2019, de 2 de maig, publicat al DOGC núm.
7870, de 8 de maig de 2019, el Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre
l’informe ambiental estratègic en el sentit que Pla parcial urbanístic del sector C.6
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Camí Roquís no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que
no té efectes significatius sobre el medi ambient.
Vistos els informes tècnics i jurídics emesos al respecte.
D’acord amb l’establert als articles 65, 66 i 85 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:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

Primer.- Aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic del sector C.6 Camí Roquís,
promogut per Industrias Preciber, SA i altres propietaris de terrenys del sector,
condicionat a esmenar-lo d’acord amb les determinacions resultants de l’informe emès
en data 16 de desembre de 2020 per l’arquitecta dels Serveis Tècnics d’Urbanisme i
de l’informe de l’arquitecta del Servei de Coordinació de Planejament i Projectes
Urbans, de 17 de desembre de 2020, els quals s’annexen com a fonament d’aquest
acord.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un termini d’un mes, perquè s’hi puguin
formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Contra els presents acords no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que es
tracta d’actes de tràmit no qualificats."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
17. Gestió Urbanística. Aprovació del projecte de la Fase 2, corresponent a
l'àrea 5.20 VAN LEER, del Projecte d'urbanització de les àrees 5.21 i 5.20 del
PGOU de Reus, Carretera de Constantí TP-7211, km. 3.
"Vist el Projecte d'urbanització unitari de les àrees 5.20 "Van Leer a la Ctra. de Constantí"
i 5.21 "Tecnolama a la Ctra. de Constantí", aprovat definitivament per la Junta de Govern
Local d'aquest Ajuntament en sessió de data 30 de gener de 2009 (BOPT 10/11/2009).
Atès que per acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de
2014 es va aprovar la Fase 1, corresponent a l'àrea 5.21 TECNOLAMA (BOPT de
18/12/2014), presentat per la societat TECNOLAMA, SA.
Vist el projecte de la Fase 2, corresponent a l'àrea 5.20 VAN LEER, del Projecte
d'urbanització unitari de les àrees 5.21 i 5.20 del PGOU de Reus, Carretera de
Constantí TP-7211, km. 3, presentat en data 7 d’agost de 2020 per la senyora Laura
Domingo Romeu en representació de la societat PIMAN ROVA, SL, així com la
documentació complementària presentada el 27 d’octubre de 2020.
Atès que a l’expedient consten els informes dels organismes següents:
- Serveis Territorials de Carreteres de Tarragona del Departament de Territori i
Sostenibilitat, de 14 d’octubre de 2019: S’informa favorablement, tenint en
compte les següents indicacions:
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. Caldrà donar compliment a l’«Annex al projecte d’urbanització» corresponent a
la modificació puntual del planejament per convertir els sòls no urbanitzables
afectats en sistema viari, a fi de poder continuar el carril de servei, per facilitar
la sortida i incorporació de vehicles a la carretera TV-7211 aprofitant el nus de
comunicació del polígon Nirsa.
. Abans de l’inici de les obres l’interessat haurà de sol·licitar i obtenir d’aquest
Servei Territorial de Carreteres de Tarragona la preceptiva autorització, prèvia
presentació del projecte constructiu corresponent.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

- Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura, de 12 de novembre
de 2019: S’informa favorablement, amb les condicions que totes les afectacions
de subsòl hauran d’executar-se sota control arqueològic i que en el cas que
durant el transcurs d’aquest seguiment es detectin restes arqueològiques
s’avisarà al Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura, qui
establirà mesures correctores adients per tal de salvaguardar el seus valors
culturals.
- Agència Catalana de l’Aigua, de 4 de febrer de 2020: S’informa favorablement.
Vist l’informe emès en data 17 de desembre de 2020 pel Servei d’Enginyeria d’aquest
Ajuntament, pel qual s’informa favorablement el projecte, amb la salvetat que la
recepció del mateix quedarà condicionada a la recepció de la Fase 1, ja que part dels
serveis imprescindibles pel seu funcionament estan contemplats a la Fase I.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Vist així mateix l’informe de l’arquitecta del Servei de Coordinació de Planejament i
Projectes Urbans, de 5 de gener de 2021, pel qual s’informa favorablement el projecte,
pel que fa a les consideracions urbanístiques i de configuració de l’espai urbà.
Vista la instància presentada en data 13 de gener de 2021 per PIMAN ROVA, SL amb la
qual s’acompanya documentació acreditativa de la titularitat de la finca ubicada a la
Ctra. de Constantí km 3, TV-7211, que forma part de l'Àrea 5.20 «Van Leer a la Ctra.
de Constantí».
Vist l'establert als articles 38.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i a l'article 27.3 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, pel que fa als drets
i deures urbanístics de les persones propietàries.
D'acord amb l'establert a l’art. 89 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i disposicions reglamentàries concordants;
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.- Acceptar la subrogació de PIMAN ROVA, SL en l’execució de les obres
d’urbanització de la Fase 2, corresponent a l'àrea 5.20 VAN LEER, del Projecte
d'urbanització unitari de les àrees 5.21 i 5.20 del PGOU de Reus, Carretera de
Constantí TP-7211, km. 3 .
Segon.- Aprovar el projecte de la Fase 2, corresponent a l'àrea 5.20 VAN LEER, del
Projecte d'urbanització unitari de les àrees 5.21 i 5.20 del PGOU de Reus, Carretera de
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Constantí TP-7211, km. 3,
promogut per PIMAN ROVA, SL, d’acord amb les
determinacions resultants dels informes dels organismes sectorials esmentats a la
part expositiva d’aquest acord, tenint present així mateix que la recepció de les obres
del projecte de la Fase 2 quedarà condicionada a la recepció de la Fase 1.
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
d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es podrà 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
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
17.a) Benestar social. Aprovació de la comanda de gestió per tal que l’IMFE
Mas Carandell gestioni el programa per al desenvolupament dels serveis
laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per
a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania en els termes
previstos a la fitxa 40.1 del Contracte Programa.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

"Des de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus es porten a terme diferents
programes i projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i cohesió social,
durant l’any 2021 adreçats a diferents àmbits de població, amb l’objectiu comú de
promoure la integració social i laboral de les persones i famílies.
L’equip d’Atenció Primària de l'àmbit d'ocupabilitat de Benestar Social de l’Ajuntament
de Reus s’encarrega de donar suport sòcio-familiar a aquelles persones que estan en
una situació de vulnerabilitat a nivell personal, familiar i social, a la vegada que tenen
dificultats en la seva inserció formativa i laboral que els impedeix, tot plegat, integrarse en el món laboral i per ende al social.
En data 14 de desembre de 2017 l'Ajuntament de Reus i el Departament de Treball,
Afers socials i Famílies. van signar l'Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i el 14 de gener de 2020
ambdues Entitats van signar la pròrroga per a l’any 2020 del Contracte-Programa en
les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, tot garantint la recurrència per a
tot l’exercici 2020 que inclou la fitxa 40.1 Serveis laborals per a persones destinataris
de la RGC amb un import de finançament de 96.000,00€.
La Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social no disposa dels recursos adients
per a l’execució de la totalitat de les accions previstes a la fitxa.
L’IMFE disposa dels mitjans materials i personals adients per desenvolupar la gestió
d’aquestes accions, així mateix, l'Ajuntament de Reus executa les seves accions en
matèria d'ocupació a través del seu organisme l’Institut Municipal de Formació i
Empresa, IMFE Mas Carandell (en endavant, IMFE), que de conformitat amb els seus
estatuts, té per objecte, entre d'altres, la formació orientada al treball (iniciació,
actualització, reconversió i millora dels coneixements de tipus professional), la
formació per al desenvolupament personal, el suport a la inserció laboral per als joves
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o per aturats de llarga durada o persones amb dificultats i la promoció de l'ocupació i
foment del desenvolupament, i disposa dels mitjans materials i personals per dur a
terme l’activitat.
La fitxa núm. 40 possibilita que la gestió del servei es realitzi pels ajuntaments, així
com per les entitats dependents vinculades a aquests.
En data 15 de març de 2018, per decret d'Alcaldia número 2018003802, es va
encomanar a l'IMFE la gestió dels serveis laborals especialitzats d'orientació,
acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda
garantida de ciutadania per al període comprés entre el dia 19 de març i 19 de
novembre de 2018, aprovat per l'IMFE mitjançant decret de la presidència de data 20
de març de 2018 i número 2018000132 formalitzant-se el conveni el 4 d’abril de 2018.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

En sessió duta a terme en data 9 de novembre de 2018, per acord de la Junta de
Govern Local, es va modificar el període de la comanda de gestió que s’havia aprovat
pel decret esmentat en el paràgraf anterior, el qual passaria a ser del 3 d’abril de
2018 al 2 de desembre de 2018, alhora que s’aprovà l’ampliació de la comanda que
s'executaria del 3 de desembre de 2018 fins al 31 de desembre de 2019, mitjançant
Addenda formalitzada el 12 de desembre de 2018.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

En sessió duta a terme en data 20 de desembre de 2019, per acord de la Junta de
Govern Local, es va aprovar la pròrroga per a l’any 2020 de l’Addenda al Contracte
Programa 2016-2019 amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat i que inclou, entre d’altres, la fitxa 40.1 Serveis laborals per a persones
destinataris de la RGC.
En data 27 d’agost de 2020, per decret d’Alcaldia número 2020011542 es va
encomanar a l’IMFE la gestió dels serveis laborals especialitzats d'orientació,
acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda
garantida de ciutadania per al període comprés entre el dia 1 de setembre a 31 de
desembre de 2020, aprovat per l'IMFE mitjançant decret de la presidència de data 2
de setembre de 2020 i número 2020000286 formalitzant-se el conveni el 9 de
setembre de 2020. No obstant, si s’obté finançament addicional, l’Ajuntament de Reus
podrà valorar la conveniència de mantenir aquesta comanda per un període més llarg,
per la qual cosa s’haurà de formalitzar el corresponent annex al conveni.
En data 7 de desembre de 2020 la Coordinadora de l'Àmbit d'Ocupabilitat emet
informe tècnic en el que es valora positivament la gestió executada per l’IMFE en els
darrers anys.
El Departament de l'Àrea de Benestar ha elaborat l'estudi de costos de la present
comanda, que s'ha xifrat en 116.868,87 € a partir de la informació prèviament
facilitada per la direcció de l'IMFE Mas Carandell.
En data 26 de gener de 2021 la Cap de Programes i Serveis de Serveis Socials de
l'Àrea de Benestar Social emet informe favorable per tal que l’IMFE s'encarregui de la
gestió del projecte de serveis laborals per a persones destinatàries de la Renda
Garantida de Ciutadania per al període comprès entre el dia 1 de febrer al 31 de
desembre de 2021.
L'àmbit de col·laboració es materialitzaria en els termes previstos als informes que
consten a l’expedient.
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A l’expedient de referència consta l’esborrany de conveni consensuat entre
l'Ajuntament de Reus i l'IMFE i que regula les obligacions mútues derivades de la
comanda de gestió que es pretén formular.
L’esmentada comanda de gestió exigeix el tractament de dades personals, per la qual
cosa la l'IMFE, ostenta, en relació a aquesta comanda de gestió, la condició de tercer
encarregat del tractament de dades de caràcter personal i, per tant, ha d’ajustar la
seva actuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la
llibre circulació d'aquestes dades.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

En data 19 de gener de 2021 l’Assessoria jurídica emet informe favorable en relació al
contingut del conveni que es proposa.
En data 26 de gener de 2021 la Intervenció emet informe de fiscalització prèvia 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.
Vist el que disposen els articles 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic i 10 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,
en relació a les
comandes de gestió.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

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.
El Decret d'alcaldia número 2019017983, de 27 de novembre de 2019 defineix
l'organització i funcionament de la direcció superior de l'Ajuntament i 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.
Per 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 de l’encàrrec supera amb escreix la xifra dels 25.000 euros,
per la qual cosa correspon a la Junta de Govern Local, per delegació d’alcaldia, la
liquidació del present encàrrec.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Aprovar l'estudi de costos de data 26 de gener de 2021 que consta a
l’expedient de referència, en base al qual i prèvia justificació dels mateixos, es
procedirà al pagament i a la liquidació de la comanda.
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SEGON: APROVAR la comanda de gestió per tal que l’IMFE Mas Carandell gestioni el
programa per al desenvolupament dels serveis laborals especialitzats d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda
garantida de ciutadania en els termes previstos a la fitxa 40.1 del Contracte
Programa.
Aquesta comanda s’efectua de conformitat amb el previst a l'article 11 de la 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i l'article 10 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
La comanda s’efectua de forma anticipada, pel període comprès entre el dia 1 de
febrer al 31 de desembre de 2021.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

TERCER: APROVAR el conveni que regula la comanda de gestió dels serveis laborals
especialitzats d'orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones
destinatàries de la renda garantida de ciutadania entre l'Ajuntament de Reus i l'IMFE.
En tot allò no previst en el conveni en relació a l’execució del programa, serà
d’aplicació, si s’escau, el previst a l’informe emès per la Coordinadora de l'Àmbit
d'Ocupabilitat de l'Àrea de Benestar Social, de data 7 de desembre de 2020 i de
l’informe de la cap de servei de Serveis Socials de l'Àrea de Benestar Social de data 26
de gener de 2021, respectivament.
QUART: APROVAR la despesa prevista per a l’execució d’aquesta comanda de gestió,
xifrada en un total de 116.868,87 € que s’imputa l'aplicació pressupostària 3042223135-255 del pressupost municipal de despeses per a l'any 2021.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

CINQUÈ: El pagament d'aquesta comanda de gestió es realitzarà mitjançant factura
mensual emesa per l'IMFE. L'import de cada factura correspondrà als serveis
efectivament prestats.
En l'execució de la fitxa 40.1, i d'acord amb les instruccions dictades pel Departament
de la Generalitat de Catalunya es preveuen minoracions del finançament provinent de
la Generalitat a conseqüència de la reducció en el nombre de participants o en el
nombre de persones inserides. L’IMFE Mas Carandell procurarà que no es produeixin
aquestes circumstàncies que comporten minoració del finançament.
Juntament amb la factura final de prestació de servei, s'haurà d'emetre informe del
seu cost real detallat i agregat per conceptes.
SISÈ:FACULTAR la regidora delegada de l’Àrea de Benestar per tal que formalitzi el
conveni i qualsevol altre document necessari per a l'execució d'aquesta comanda de
gestió.
SETÈ: APROVAR el contracte d’encarregat de tractament de dades entre aquest
Ajuntament i l’IMFE, 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.
VUITÈ: INSTAR l’IMFE per realitzar els tràmits necessaris per desenvolupar el present
encàrrec.
NOVÈ: Correspondrà a l'Ajuntament de Reus les potestats de direcció, control i
supervisió de la comanda de gestió i del programa per preservar-ne el seu bon
funcionament.
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DESÈ: FORMALITZAR els documents que esdevinguin necessaris per fer possible el
desenvolupament d’aquest projecte.
ONZÈ: NOTIFICAR aquest decret a l’Institut Municipal de Formació i Empresa, -IMFEMas Carandell, als efectes escaients
DOTZÈ: PUBLICAR la present comanda al BOPT, de conformitat amb l’ establert a
l'article 10 de la Llei 26/2010 i article 11 de la Llei 40/2015.
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.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la seva notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tracten en sessió pública els temes següents:
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

18. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. M.F.R.T,
treballadora de l'empresa Reus Serveis Municipals, SA, per a l'exercici d'una
activitat pública de docència.
"Atès que la senyora Maria Fernanda Rodríguez Travé és treballadora de l’empresa
municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA (d’ara en endavant, RSM), en virtut del
contracte indefinit a jornada completa formalitzat entre l’esmentada treballadora i
l’empresa el dia 1 de març de 2019, i presta els seus serveis com a lletrada de la citada
societat.
Atès que la Sra. Rodríguez ha sol·licitat, el dia 11 de desembre de 2020, que s'autoritzi
la compatibilitat de l'activitat que desenvolupa a RSM amb una activitat pública de
docència, com a professora associada a la Universitat Rovira i Virgili, per impartir 4’5
crèdits de dret de la comunicació durant el segon quadrimestre, amb una dedicació a
temps parcial de 3 hores setmanals, d’acord amb el que indica la pròpia peticionària .
Vist l'informe emès pel gerent de RSM, de data 14 de desembre de 2020, en el qual
s’informa favorablement la concessió de la compatibilitat de l’exercici del lloc de
treball per la Sra. Maria Fernanda Rodríguez Travé, treballadora al servei d’aquesta
empresa,amb l’activitat demanada, en els termes i amb els condicionants previstos al
mateix informe.
Vist l’informe jurídic emès pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, de data 12 de
gener de 2021, que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin
«ex lege» l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Considerant que, segons consta als informes expressats als paràgrafs anteriors,
l’empresa RSM és una societat unipersonal que pertany íntegrament a l’Ajuntament de
Reus.
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Atès que el personal de RSM es troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, i (art. 2.1.g: «g) el personal al servicio de entidades, corporaciones de
derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten
ordinariamente en más de un 50 % con subvenciones u otros ingresos procedentes de
les Administraciones Públicas”) i de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (art.
1.2.d: «el personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les
empreses que en depenen»).
Vist el que disposen els articles 3 a 10 de les lleis 21/1987, i els articles 3 i següents
de la Llei 53/1984, en relació als requisits i limitacions per a l'exercici d'una activitat
pública per part del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'ambdues lleis.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

Considerant que específicament, l’article 4.2 de la Llei 53/1984 preveu que es podrà
autoritzar la compatibilitat per ocupar un lloc de treball com a Professor universitari
associat en règim de dedicació parcial i amb una durada determinada; en els mateixos
termes s’expressa l’article 4.1 de la Llei 21/1987.
Atès que de conformitat amb els articles 14 de la llei 53/1984, i 21 de la Llei 21/1987,
correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu cas, del director de l'ens que
correspongui resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Per tot l'exposat amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d'Hisenda i Serveis Generals, es proposa la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
PRIMER: Autoritzar la Sra. Maria Fernanda Rodríguez Travé la compatibilitat del
contracte que ostenta a RSM per a la realització d’ una activitat pública de docència,
com a professora associada a la Universitat Rovira i Virgili, en els termes expressats
als antecedents del present acord.
SEGON: L'autorització atorgada a la Sra. Rodríguez resta condicionada a l'estricte
compliment de les limitacions legals establertes a la Llei 53/1984, i a la Llei 21/1987 i,
de forma específica, al compliment de la jornada i l'horari de treball i la resta
d'obligacions que pertoquen a la interessada a RSM."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
19. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. S. P. S.,
treballadora de l’empresa Reus Serveis Municipals, SA, per a l’exercici duna
activitat privada.
"Atès que la senyora Sandra Piqueras Sáez és treballadora de l’empresa municipal REUS
SERVEIS MUNICIPALS, SA (d’ara en endavant, RSM), en virtut del contracte temporal a
jornada completa per a la realització de les tasques d’auxiliar administrativa en el centre
de treball de la Divisió de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp.
Atès que la Sra. Piqueras ha sol·licitat, el dia 20 de novembre de 2020, que s'autoritzi
la compatibilitat de l'activitat que desenvolupa a RSM amb una activitat privada que
consisteix en activitats de suport administratiu i logístic a l’entitat WANO Paris Centre.
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Vist l'informe emès pel director de RSM, de data 30 de novembre de 2020, en el qual
s’informa favorablement la concessió de la compatibilitat de l’exercici del lloc de
treball per la treballadora al servei d’aquesta empresa, Sra. Sandra Piqueras Sáez,
amb l’activitat demanada, en els termes i amb els condicionants previstos al mateix
informe.
Vist l’informe jurídic emès per la lletrada de RSM del dia 4 de desembre de 2020.
Vist l’informe jurídic emès pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, de data 11 de
gener de 2021, que conclou que no concorren elements normatius que impossibilitin
«ex lege» l’autorització de la concessió de la compatibilitat sol·licitada.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

Vist l’escrit tramès per la Sra. Piqueras de data 19 de gener de 2021, incorporat a
l’expedient el dia 21 del mateix mes, en el qual la sol·licitant es compromet a complir
estrictament la seva jornada i horari laboral de RSM i a no superar, amb la suma de les
jornades d’ambdues activitats, la jornada de l’Administració incrementada en un 50 %.
Considerant que, segons consta als informes expressats als paràgrafs anteriors,
l’empresa RSM és una societat unipersonal que pertany íntegrament a l’Ajuntament de
Reus.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Atès que el personal de RSM es troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, i (art. 2.1.g: «g) el personal al servicio de entidades, corporaciones de
derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten
ordinariamente en más de un 50 % con subvenciones u otros ingresos procedentes de
les Administraciones Públicas”) i de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (art.
1.2.d: «el personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les
empreses que en depenen»).
Vist el que disposen els articles 11 a 15 de les lleis 21/1987, i els articles 11 i
següents de la Llei 53/1984, en relació als requisits i limitacions per a l'exercici d'una
activitat privada per part del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'ambdues lleis.
Atès que de conformitat amb els articles 14 de la llei 53/1984, i 21 de la Llei 21/1987,
correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu cas, del director de l'ens que
correspongui resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable.
Per tot l'exposat amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Serveis
d'Hisenda i Serveis Generals, es proposa la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
PRIMER: Autoritzar la Sra. Sandra Piqueras Sáez la compatibilitat del contracte que
ostenta a RSM per a la realització d’activitat privada que consisteix en activitat de
suport administratiu i logístic a l’empresa WANO Paris Centre .
SEGON: L'autorització atorgada a la Sra. Piqueras resta condicionada a l'estricte
compliment de les limitacions legals establertes a la Llei 53/1984, i a la Llei 21/1987 i, de
forma específica, al compliment de la jornada i l'horari de treball i la resta d'obligacions
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que pertoquen a la interessada a RSM, i condicionat al requisit normatiu que la suma
d’ambdues jornades no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada
en un 50 %."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
20. Servei d'Aprovisionament, Contractació i Patrimoni. Formalització del
contracte del servei de manteniment i suport d'un sistema de gestió
econòmica i comptable, de gestió de l'inventari i patrimoni.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021

"Atès que per Decret número 2016013101 del Regidor delegat d'Hisenda i Recursos
Generals de data 14 de desembre de 2016 es va adjudicar a AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS SLU la contractació d'un sistema de gestió econòmica i comptable, de
gestió de l'inventari i patrimoni i del servei de manteniment i suport, per la quantitat
total de 214.752,01€, d'acord amb els preus que consten en la seva oferta econòmica de
data 21 de juliol de 2016.
Atès que en data de 11 de gener de 2017 es va formalitzar el corresponent contracte
administratiu, amb inici de prestacions a partir del dia 18 de gener de 2017.
Atès que, d’acord amb els termes previstos al pacte segon del referit contracte, la
durada es fixa per un període inicial de quatre (4) anys, a comptar des de la data d’inici
del servei.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

Atès que aquest contracte es podrà prorrogar per períodes anuals fins a dues (2)
anualitats més, per mutu acord de les parts, manifestat expressament abans de la
finalització de la seva vigència inicial. La durada total del contracte, incloses les
pròrrogues, no podrà excedir de sis (6) anys, de conformitat amb el que disposen els
articles 23 i 303, de la TRLCSP.
Vist l’informe del Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions, de data 24 de juliol de 2020, en el qual s’informa favorablement
sobre la pròrroga del referit contracte per una anualitat amb efectes a partir del dia 18
de gener de 2021.
Vist l’escrit de l’empresa contractista AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU
presentat al registre general d’entrada en data 11 de novembre de 2020, en el que
posa de manifest la seva voluntat de prorrogar el contracte al seu venciment.
Vist que de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest expedient es regeix per la
normativa anterior (RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP)).
Vist el que disposa l’article 23 del TRLCSP, en relació a la pròrroga dels contractes.
Vist l’informe de fiscalització prèvia per part de la Intervenció Municipal a l’empara de
l’article 116 i la disposició addicional tercera de la LCSP.
Vista la delegació de competències que resulten de l’acord de Ple de data 3 de juliol
de 2019.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
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APROVAR la formalització del contracte del servei de manteniment i suport d'un sistema
de gestió econòmica i comptable, de gestió de l'inventari i patrimoni, subscrit amb
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU, per un període d’un any amb efectes a partir
del dia 18 de gener de 2021."
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 del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde

El secretari general

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
12/02/2021
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021
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