ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 2/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 12/02/2021
Horari: 09:03 h - 09:19 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

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
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació de l’Acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 29 de gener de
2021.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de la
regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda d’aprovació de factures i certificacions d’obres,
serveis i subministraments.
5. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació
Educativa i Social del Servei d’Ajuda a Domicili per a l’anualitat 2019.
6. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de
Tarragona per al funcionament del menjador social ubicat al carrer de Francesc
Bartrina, números 6 i 8, baixos de Reus.
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7. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Mossèn
Frederic Bara i Cortiella pel projecte centre obert "Obrim Somriures" per a l’any 2021.
8. Esports. Rectificació de la liquidació del conveni amb Reus Esport i Lleure SA 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.
9. Patrimoni del Sòl. Adscripció de cinc habitatges de la Casa dels Mestres a la
societat municipal REDESSA.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
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ACTIVITATS DE LA PERSONA
10. Educació. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Educació, relatiu a l'assumpció
i al repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l'Institut Escola Pi
del Burgar.
11. Participació, Bon Govern i Serveis Generals. Aprovació del Pla Estratègic de
Participació Ciutadana 2019-2023.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta
sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
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 de diverses activitats institucionals realitzades des de la darrera
sessió de la Junta de Govern Local:
•

Reunió amb representants dels gimnasos, dels hostelers i del sector de la
restauració de la ciutat en relació amb les mesures i ajuts per fer front a la crisi
de la Covid-19.

•

Reunió amb el Sr. Joan Bartolí, president del Consell Esportiu del Baix Camp.

•

Concert de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu al Teatre Fortuny.

•

Inauguració de l’exposició "Pel febrer, Carnestoltes hem de fer" al Castell del
Cambrer.
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3. Aprovació de l’Acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 29 de
gener de 2021.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 29 de gener de 2021
per assentiment.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets de
la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures,
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
"Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 1903/2020 d’aprovació de factures i certificacions d’obra,
serveis i subministraments que es detallen:
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Decret núm.

Data

Expedient

2020006439
2020013496
2020013586

02/06/2020
01/10/2020
05/10/2020

2020013857

05/10/2020

2020013588
2020013707
2020013852
2020013853

05/10/2020
05/10/2020
07/10/2020
07/10/2020

2020013977
2020014117
2020015066
2020015067
2020015229
2020015230
2020015239
2020015286
2020015296
2020015399
2020015400
2020015401
2020015739
2020015850
2020016235
2020016236
2020016237
2020016694
2020016696
2020017187
2020017190
2020017191
2020017192
2020017454
2020017463
2020017711

08/10/2020
14/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
02/11/2020
02/11/2020
02/11/2020
09/11/2020
11/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
10/12/2020

51
153
131-135-136137-149
139-140-144146-147
141-142-151
152
141-142-151
145-148-150154-155
138-159
156
171-174
160
161-166-167
157-158-164-166
143-168
182-183
163
177
169-162
165-173-175
170
172-176-178-179
180
190
194-195
181-185-187
186-188
201-202
192-198-199
189
196-204
197
200-205-208
206-207-210

Import
267.079,53€
852.459,08€
88.339,46€
274.359,62€
71.432,29€
659.557,78€
652,69€
325.031,05€
49.458,94€
30.832,24€
265.869,68€
1.009.923,37€
272.152,44€
369.262,16€
8.191,99€
155.553,68€
17.705,87€
17.549,51€
63.844,88€
289.741,85€
14.388,72€
362.351,55€
13.796,88€
37.843,18€
64.975,02€
221.063,71€
65843,82€
877.989,75€
534.542,78€
1.875,58€
37.186,68€
131.196,12€
46.278,44€
1.036.934,45€
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2020017764
2020017988
2020018006
2020018067
2020018068
2020018069
2020018337
2020018373
2020018375
2020018444
2020018445
2020018446
2020018453
2020018457
2020018464
2020018716
2020018729
2020018730
2020018810
2020018811
2020018852
2020018855
2020018857
2020018855

10/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
30/12/2020

32-33
193
43
48
39
44
42-50
211
203
191
215-219-220-222
212-214
40
216-217-218
221
224
45-51
209-213-225-226
229
47
55
54
227-228
230

110.631,59€
40.398,41€
103.509,59€
38.151,30€
40.006,43€
6.825,01€
56.032,55€
50.954,33€
267.295,39€
23.598,90€
104.631,42€
30.946,62€
20.224,91€
240.580,44€
52.206,14€
18.683,59€
348.601,63€
308.155,25€
1.884.134,19€
10.628,96€
5.150,93€
2.541,00€
112.639,33€
33.914,73€

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2019017983 de data 27 de novembre de 2019 (BOPT
de 12 de desembre de 2019), de delegació de competències a la Regidoria delegada
de l'Àrea d'Hisenda, en relació a l'aprovació de factures i certificacions d’obres, serveis
i subministraments, donant-se compte mensualment a la Junta de Govern local.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Donar compte dels decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 1903/2020 d’aprovació de factures i certificacions d’obres,
serveis i subministraments."
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.
5. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la
Fundació Educativa i Social (FES) del servei d’ajuda a domicili (SAD ), per a
l’anualitat 2019.
"Atès que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 22 de març de 2019,
aprovà l’encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL del Servei d’Ajuda a Domicili per
al període de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2019, amb una despesa màxima de
1.072.360,46€, que s'imputaven a l'aplicació pressupostària 30422-23115-250 del
pressupost municipal de despeses per a l'any 2019.
Atès que a l'esmentat acord es van aprovar els preus unitaris dels diversos serveis
prestats,
-

Servei d’Atenció a la Llar (SALL) ..........................16,74 euros/hora

-

Servei d’Auxiliar de la Llar (SAUX)............................14,75 euros/hora
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-

Servei de seguiment Majors de 80 anys

.............16,74euros/hora

-

Nocturns, diumenges i festius ...............................20,93 euros/hora
(increment del 25% del preu).

Atès que el mateix acord preveia que la dotació podia ser ampliable en funció de les
necessitats i de les disponibilitats pressupostàries.
Atès que per Decret d’avocació de l’Alcalde de data 30 de desembre de 2019 es va
ampliar l’import de l’encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, per un import
màxim de 152.620,00€ (exempt d’IVA) de tal manera que el seu import global màxim
es xifra en 1.224.980,46€, a càrrec de l’aplicació pressupostària de Benestar Social
número 30422-23115-250 del pressupost municipal de despeses per a l’any 2019.
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Vist l’informe tècnic emès per la Cap de servei de Serveis Socials de data 22 de gener
de 2021 en el qual manifesta que s'han realitzat els treballs en els termes previstos a
l'encàrrec i al document de condicions tècniques que s'elaborà per formular l'encàrrec.
El mateix informe també explicita que l'encàrrec s'ha de liquidar per un import de
1.224.976,69, és a dir, 152.616,23€ d'augment respecte a la despesa inicialment
aprovada, i justifica els motius pels quals es liquida per un import superior a
l'inicialment previst a l'encàrrec.
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia limitada de data
consta a l’expedient de referència.

27 de gener que

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.
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.
D’acord amb 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, ,
per la gestió del Servei d'ajuda a domicili per al període de l’1 d’abril al 31 de
desembre de 2019, que s'efectuà per acord de la Junta de Govern local del dia 22 de
març de 2020.
Aquest encàrrec, que s’efectuà per un import total de 1.072.360,46€, es liquida per un
import de 1.224.976,69€ pels motius que s’exposen a l’informe de la Cap de Servei,
per la qual cosa ha hagut un augment de 152.616,23€ respecte el pressupost original.
SEGON: Notificar aquest acord a la Fundació Educativa i Social als efectes escaients.
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Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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6. Benestar social. Aprovació del conveni de col·laboració entre Càritas
Diocesana de Tarragona i l’Ajuntament de Reus per al funcionament del
menjador social ubicat al carrer de Francesc Bartrina, números 6 i 8, baixos,
de Reus.
"L’Ajuntament de Reus, dins dels seus plans d’actuació i d’acord amb les competències
que té atorgades per la legislació vigent, té com a objectiu l’atenció de les persones i de
les necessitats socials que se’n derivin, així com participar en el camp d’acció social que
afecta el bé comú dels ciutadans.
Càritas Diocesana de Tarragona, a la seva seu de Reus, desenvolupa des de l’any 2009
el servei de menjador social per tal d’arribar i atendre les necessitats de totes les
persones de la ciutat que precisin suport i assistència, i el darrer episodi de crisi
econòmica, ha suposat un increment rellevant del nombre de persones que no veuen
plenament cobertes llurs necessitats bàsiques.
En data 6 de novembre de 2009, l’Ajuntament de Reus va signar un conveni de
col·laboració amb Càritas Diocesana de Tarragona per al funcionament del menjador
social ubicat al C. Francesc Bartrina, 6 i 8 bxs. Aquest conveni, vigent fins al 2012, fou
renovat per un conveni formalitzat el dia 11 de juny de 2013, i vigent per als anys
2013 a 2016, ambdós inclosos; posteriorment es formalitzà un nou conveni marc, el
dia 10 d’octubre de 2017, vigent per als anys 2017 a 2019. En cadascuna de les
anualitats es formalitzava una addenda per a la definició de la col·laboració municipal
per a l’any en curs.
En data 24 de juliol de 2020, se signà el conveni de col·laboració per l’anualitat 2020, i
en data 16 de desembre de 2020, es signà una addenda al conveni amb un increment
de l’aportació de l’Ajuntament de Reus a la subvenció inicialment concedida.
Càritas ha expressat la seva voluntat de continuar desenvolupant en aquest espai el
projecte de menjador social.
En data 7 de desembre de 2020 amb número de registre d’entrada de l’Ajuntament
2020093540 Càritas Diocesana de Tarragona (Càritas Interparroquial de Reus) ha
sol·licitat una subvenció de 75.000 € per portar a terme l’any 2021 el servei de
Menjador social a la ciutat de Reus.
La Corporació municipal valora positivament la tasca desenvolupada per Càritas i
reconeix l’innegable interès social de la acció referenciada, i desitja intensificar els
esforços i recursos en aquest àmbit, per la qual cosa està fermament decidida a
continuar donant suport a aquest servei per tal que pugui continuar funcionant.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/2/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2021CDCD5D3DEEBCE99D92A640A602C361133E8CD7C70223152443

A l’expedient de referència consta proposta de conveni per al període comprès entre
l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021.
L'impacte econòmic que suporta l'Ajuntament de Reus implica una aportació
econòmica a Càritas Diocesana de Tarragona de 75.000€ a càrrec de la partida de
l’Àrea de Benestar Social número 30422-23103-489 del pressupost municipal de
despeses de l’any 2021 per atendre les obligacions de caràcter econòmic que
s’indiquen en el conveni.
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L’Ajuntament de Reus també col·laborarà en aquest projecte amb la concessió d’una
subvenció en espècie per les despeses que es generin per la neteja del local amb 15
hores setmanals del servei de l’empresa de neteja, que per a l’any 2021 tenen un cost
de 17.816,67€, IVA inclòs, que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 2110892040-22700 del pressupost vigent per a l’any 2021.
Càritas Diocesana de Tarragona ha presentat els certificats conforme es troba al corrent
del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat social, que consten a
l’expedient.
També consta la proposta del contracte d’encarregat de tractament entre aquest
Ajuntament i Càritas Diocesana de Tarragona.
En data 8 de febrer de 2021 la Cap de Servei de Serveis socials emet informememòria favorable en què proposa l’aprovació i signatura del conveni de col·laboració
amb Càritas Diocesana de Tarragona.
En data 8 de gener de 2021 l’Assessoria jurídica emet informe en relació al contingut
del conveni que es proposa.
En data 9 de febrer de 2021 s’emet l’informe d'Intervenció Municipal de fiscalització
prèvia limitada.
L’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus actualment no té cap convocatòria
oberta de subvencions, i tractant-se d’una situació excepcional en la que hi concorren
raons d’interès públic, social, humanitari i econòmic que dificulten una convocatòria
pública de subvencions, d’acord amb l’establert en l’article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (LGS), i l’article 25 apartat c), l’article 26 de la
Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus publicada al Butlletí Oficial
de la Província amb data 16 de setembre del 2010, procedeix la concessió directa d’una
subvenció.
Resulta d’aplicació l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (RLGS) que disposa que els convenis seran l’instrument habitual per
canalitzar aquest tipus de subvencions, l’article 6.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, l’article 26 i 25 apartat c), de la Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Reus.
De conformitat amb l’article 21.1. s) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i amb els articles 53.1.u) i 53.3 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, que atribueixen a l'alcalde les competències que li corresponen pel càrrec
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que ocupa i així mateix es preveu que l'exercici de les seves atribucions podran ser
delegades, excepte les excepcions que preveu la llei.
El Decret d'alcaldia número 2019011502, de 10 de juliol de 2019, pel qual es delega a la
Junta de Govern Local, 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.
L'import del conveni supera amb escreix la xifra dels 50.000 euros, per la qual cosa
correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, l'aprovació del present
conveni.
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Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i Càritas
Diocesana de Tarragona pel període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del
2021, per tal d’establir els termes en què col·laboraran ambdues entitats per les
despeses de la gestió del menjador social ubicat al carrer de Francesc Bartrina, números
6 i 8, baixos, de Reus.
SEGON: ATORGAR una subvenció directa a Càritas Diocesana de Tarragona amb CIF
R4300214F, de 75.000€ amb càrrec a la partida 30422-23103-489, del pressupost per
l’any 2021.
El pagament de la subvenció s’abonarà a Càritas Diocesana de Tarragona mitjançant
transferència bancària al c. c. del BBVA: ES03 ******** 8808
TERCER: ATORGAR a Càritas Diocesana de Tarragona, d’acord amb el que estableix el
conveni, una subvenció en espècie per l’any 2021 de 17.816,67€ IVA inclòs a càrrec de
la partida pressupostària 21108-92040-22700 en concepte de col·laboració per part de
l’Ajuntament de Reus en les despeses que es generin per la neteja del local amb 15
hores setmanals del servei de l’empresa de neteja.
QUART: APROVAR el reconeixement de l’obligació a Càritas Diocesana de Tarragona i
procedir al pagament anticipat del 50% de la subvenció dinerària, és a dir 37.500€, a
partir de la signatura del present conveni, en qualitat de pagament anticipat com a
lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari
per executar l’acció que és objecte de subvenció.
CINQUÈ: FACULTAR la Regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per tal que
formalitzi el conveni i els documents necessaris per tal de fer efectius els acords
anteriors.
SISÈ: DISPENSAR a Càritas Diocesana de Tarragona de la presentació de garanties
contemplades en l’art. 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i l’art. 42 del reglament que la desenvolupa RD 887/2006, de 21 de juliol.
SETÈ: APROVAR el contracte d’encarregat de tractament de dades entre aquest
Ajuntament i Càritas Diocesana de Tarragona, per al tractament de les dades de caràcter
personal inherents a les accions de col·laboració derivades del conveni aprovat en el
primer punt d’aquesta resolució, i del qual n’esdevindrà un annex i facultar a la regidora
delegada de l'Àrea de Benestar Social, Sra. Montserrat Vilella Cuadrada per tal que
formalitzi l’esmentat contracte.
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VUITÈ: NOMENAR la Sra. Àngels Granados Serrano Cap de l'Àrea de Benestar Social i
el Sr. Albert Farré Bravo tècnic com a representants de l’Ajuntament de Reus en la
comissió de seguiment del conveni de col·laboració.
NOVÈ: NOTIFICAR aquest acord a Càritas Diocesana de Tarragona 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.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

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.
7. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació
Mossèn Frederic Bara i Cortiella (FMFBC) pel projecte centre obert "Obrim
Somriures" per a l’any 2021.
"En data 15 de desembre de 2020, l’entitat Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella va
presentar sol·licitud de subvenció, per import de 66.500 euros, per desenvolupar el
Projecte Centre Obert «Obrim Somriures» per a l’any 2021.
La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella és una fundació sense ànim de lucre que des
de fa més de 35 anys té per objectiu, realitzar una acció compensadora i preventiva
amb la infància, acollint i atenent preferentment mitjançant activitats educatives de
temps de lleure, a aquells nens i nenes que per diferents motius es troben amb
necessitats econòmiques, socials o familiars especials, oferint-los un espai, on els
acompanyen en el seu creixement com a persona. Dins d’aquestes finalitats
fundacionals, desenvolupa una acció complementària als serveis d’intervenció
socioeducativa.
La fundació realitza un treball en xarxa, de coordinació i cooperació amb tota mena
d’entitats públiques i privades per aconseguir abordar els seus objectius, des de la
globalitat de visions, la no duplicitat de recursos i l’eficiència i eficàcia de l’acció
socioeducativa de tots els agents que treballen en el mateix àmbit a la ciutat de Reus.
La fundació porta a terme diversos programes per a la promoció social dels menors i
les seves famílies orientats a treballar la integritat de la persona, això és, l’assistència
i cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene, etc), i de necessitats socials
(educació, formació, participació, etc,), dins el Programa Infància i adolescència, que
compta amb diversos projectes, entre els quals, el Centre Obert “Obrim somriures”: un
establiment diürn d’acció socioeducativa destinat a infants i adolescents d'entre 4 i 18
anys d'edat.
Aquest projecte aborda, des de la prevenció, una tasca que proporciona atenció a
infants, adolescents i famílies que viuen a Reus i que presenten indicadors de risc. La
intervenció que es realitza té un caràcter totalment preventiu per tal que les
situacions personals dels infants i joves no esdevinguin futures situacions de risc
social, situacions que s’atendrien en el nou model del servei d’intervenció
socioeducatiu (SIS) que des de l’Ajuntament es desenvolupa.
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L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Benestar Social, té, entre els seus
objectius i atribucions, I'estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i
directrius, entre d’altres, en matèria d’atenció a la infància i I'adolescència.
Els objectius del projecte estan alineats als que des de l’Àrea de Benestar es tenen
establerts en l’abordatge de les situacions de prevenció del risc respecte els infants,
adolescents i les seves famílies.
La relació de col·laboració entre l’entitat i l’Ajuntament de Reus s’ha dut a terme des de
fa anys, i en data 3 de juliol de 2020, es va signar el darrer conveni de col·laboració
entre les parts per portar a terme el projecte centre obert «Obrim Somriures».

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

L’Ajuntament de Reus valora positivament la tasca desenvolupada amb anterioritat per
la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC) en projectes similars, i reconeix
l’innegable interès de l’activitat referenciada, per la qual cosa valora positiva la
col·laboració amb l’entitat en tots els nivells que sigui possible, tant tècnics com
econòmics.
Consta a l’expedient la proposta de conveni, que ha estat consensuada entre les parts
signants per a l’establiment d’aquesta col·laboració i, per tant, per regular els termes de
l’atorgament d’una subvenció, amb una vigència des del dia 1 de gener fins al dia 31 de
desembre 2021, ambdós inclosos.
També consta la proposta del contracte d’encarregat de tractament entre aquest
Ajuntament i la Fundació Mossèn Bara de Reus.
Des de l’Àrea de Benestar Social es compromet a fer un seguiment escolar d’aquests
infants/joves amb l’entitat semestralment.
Per a un millor seguiment del compliment del conveni i una efectiva avaluació dels
resultats, es constituirà una comissió d'estudi i seguiment, d’acord amb la clàusula
desena del conveni.
L'impacte econòmic que suporta l'Ajuntament de Reus implica una aportació econòmica
a la Fundació Mossèn Bara de Reus de 66.500€ a càrrec de la partida de l’Àrea de
Benestar Social número 30422-23109-489 del pressupost municipal de despeses de
l’any 2021 per atendre les obligacions de caràcter econòmic que s’indiquen en el
conveni.
El pagament d’aquesta subvenció s’abonarà de forma fraccionada en els termes
previstos a la clàusula tercera del conveni.
La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), ha presentat els certificats conforme
es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat social,
que consten a l’expedient.
En data 5 de febrer de 2021, la Cap de servei de Serveis socials ha emès informememòria favorable, en virtut del qual es posa de manifest la voluntat de prestar suport a
aquest projecte, i es justifica la conveniència del conveni.
En data 8 de febrer de 2021, l’Assessoria jurídica emet informe favorable en relació al
contingut del conveni que es proposa.
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En data 9 de febrer de 2021, s’emet l’informe d'Intervenció Municipal de fiscalització
prèvia limitada.
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, estableix que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència
d’una situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i
educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104
estableix les mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc, entre
les quals preveu l’atenció en serveis d’intervenció socioeducativa.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

El projecte de la Fundació, aborda una intervenció que es realitza amb caràcter
totalment preventiu per tal que les situacions personals dels infants i joves no
esdevinguin futures situacions de risc social, situacions que s’atendrien en el servei
d’intervenció socioeducatiu (SIS).
L’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus actualment no té cap convocatòria
oberta de subvencions i tractant-se d’una situació excepcional en la que hi concorren
raons d’interès públic, social, humanitari i econòmic que dificulten una convocatòria
pública de subvencions, d’acord amb l’establert en l’article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (LGS), i l’article 25 apartat c), l’article 26 de la
Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus publicada al Butlletí Oficial
de la Província amb data 16 de setembre del 2010, procedeix la concessió directa d’una
subvenció.
L’article 28 de la LGS disposa que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar
aquest tipus de subvencions.
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, el
conveni de col·laboració es troba exclòs del àmbit d’aquesta llei, i per tant, resulten
d’aplicació els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic en relació als convenis de col·laboració.
L’article 21.1. s) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i amb els articles 53.1.u) i 53.3 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, atribueixen a
l'alcalde les competències que li corresponen pel càrrec que ocupa i així mateix es
preveu que l'exercici de les seves atribucions podran ser delegades, excepte les
excepcions que preveu la llei.
Pel Decret de l’alcaldia de 10 de juliol de 2019 número 2019011502, es delega en la
Junta de Govern Local l’aprovació dels 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.
L'import del conveni supera amb escreix la xifra dels 50.000 euros, per la qual cosa
correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, l'aprovació del present
conveni.
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS:
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PRIMER: Aprovar el conveni amb la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), amb
CIF G43682509, per a la col·laboració en el projecte Centre Obert “Obrim somriures”, un
establiment diürn d’acció socioeducativa destinat a infants i adolescents d'entre 4 i 18
anys, que porta a terme a la ciutat de Reus l’any 2021.
SEGON: Atorgar a la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC) una subvenció
directa de 66.500€, en concepte de col·laboració d'acord amb el que estableix la
clàusula segona del conveni, a càrrec de la partida de Benestar social número -3042223109-489- del pressupost municipal de despeses de l’any 2021.
El pagament de la subvenció s’efectuarà en els termes previstos en la clàusula tercera
i quarta del conveni:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

1) El 80%, és a dir 53.200€, a partir de la signatura del conveni, com a
lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament
necessari per executar les accions que són objecte del conveni.
2) El 20%, és a dir 13.300€, que s’efectuarà prèvia presentació, per part del
beneficiari de la subvenció, de la pertinent justificació, en els termes
previstos a la clàusula quarta del present conveni.
Els pagaments s’abonaran a la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, mitjançant
transferència bancària al següent c. c. : **************4844.
TERCER: Aprovar el reconeixement de l’obligació a la Fundació Mn. Frederic Bara i
Cortiella (FMFBC) del 80% de la subvenció atorgada, és a dir 53.200€ a càrrec de
l’aplicació número -30422-23109-489- de Benestar Social del pressupost municipal de
despeses de l’any 2021 i procedir al seu pagament, d’acord amb la clàusula tercera,
apartat a) del conveni.
QUART: Aprovar el contracte d’encarregat de tractament de dades de caràcter personal
entre l’Ajuntament de Reus i la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), inherent a
les accions de col·laboració derivades del conveni aprovat en el primer punt, i del qual
n’esdevindrà un annex.
CINQUÈ: Dispensar la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), de la presentació
de cap tipus de garanties contemplades en l’art. 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i l’art. 42 del reglament que la desenvolupa RD
887/2006, de 21 de juliol.
SISÈ: Nomenar la Sra. Teresa Barceló Alentorn, tècnica de l’Àrea de Benestar Social,
com a representant de l’Ajuntament de Reus en la comissió de seguiment prevista en la
clàusula desena del conveni de col·laboració.
SETÈ: Formalitzar els documents que esdevinguin necessaris per fer possible el
desenvolupament d’aquest projecte.
VUITÈ: Facultar a la regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per a la
formalització del conveni aprovat en el segon punt d’aquesta resolució.
NOVÈ: NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), als
efectes escaients.
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ella podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
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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.
8. Esports. Rectificació de l'acord de la Junta de Govern local de 29 de gener
passat relatiu a la liquidació de la subvenció de capital a Reus Esport i
Lleure,SA per actuacions en diverses instal·lacions municipals durant l’exercici
2017 i 2018.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

"Atès que la Junta de Govern Local en sessió duta a terme el dia 29 de gener de 2021, va
aprovar, entre d'altres, l'acord relatiu a l’aprovació de la liquidació del conveni amb Reus
Esport i Lleure SA, 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.
Vist l’informe de la intervenció municipal de data 8 de febrer de 2021, en el que es
posa de manifest la detecció d’una errada en els imports de l’obligació econòmica i
s’emet un nou informe de fiscalització, que substitueix l’informe emès amb número
2021/52, de data 25 de gener de 2021.
Atès que l’errada detectada també consta a al segon punt de la part dispositiva de
l’acord esmentat en el primer paràgraf dels antecedents del present acord.
Vist l'informe del director d'instal·lacions i projectes de RELLSA, i la gerent de Serveis
a la Persona de l'Ajuntament de Reus de data 8 de febrer de 2020, en el qual es posa
de manifest la necessitat d’esmenar l’error manifestat.
Vist el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en virtut del qual les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, i
vist l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, que determina que l’òrgan competent per
aprovar aquests errors és l’òrgan que dictà l’acte originari objecte d’esmena.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER. Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió duta a
terme el dia 29 de gener de 2021, pel qual s’aprovà la liquidació del conveni amb Reus
Esport i Lleure SA, relatiu a 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.
En aquest sentit, en l’apartat segon de la part dispositiva, on hi diu:
«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.»
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Hi ha de dir:
«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
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.»
SEGON. Notificar aquest acord a Reus Esport i Lleure, SA."
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
9. PATRIMONI DEL SÒL. Adscripció d’habitatges de la Casa dels Mestres a la
societat municipal REDESSA.
"Atès que l’Ajuntament és propietari de l’immoble situat al Passeig Mata, núm. 3,
conegut com “Casa dels Mestres”. Està inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Reus,
al volum 682, llibre 332, full 28 revers, finca núm. 8.583. Aquest immoble està edificat i
destinat a habitatges. La seva referència cadastral és 0886504 CF4508F 0001 RW.
Aquest immoble està degudament incorporat a l'inventari Municipal, on està classificat
com a bé patrimonial.
Atès que les directrius i polítiques municipals en matèria d’habitatge preveuen
incorporar la gestió del lloguer dels habitatges de la Casa dels Mestres al Conveni
(2021) entre l'Ajuntament i Redessa, per optimitzar i unificar el model de gestió del
lloguer de les promocions d'HPO municipals, i amb la finalitat de posar a disposició de
la població el major nombre possible d'habitatges de lloguer social.
Atès que en el marc de les actuacions referides al paràgraf precedent, s’ha considerat
oportú l’adscripció dels habitatges 2n. 2ona. de l’esc. A; baixos 1a. de l’esc. B; baixos
3era., i 3r. 1era. de l’escala C, de la Casa dels Mestres a la societat municipal
REDESSA, que també realitzara les actuacions i gestions necessàries per a que els
habitatges en qüestió siguin habitables, i n’assumirà les despeses, llevat de les de
tipus estructural.
De conformitat amb les línies d'actuació municipals referides al paràgrafs precedents
es considera convenient tramitar i acordar, si s'escau, l'adscripció dels habitatges 2n.
2ona. de l’esc. A; baixos 1a. de l’esc. B; baixos 3era., i 3r. 1era. de l’escala C, de la
Casa dels Mestres, indicats a l’informe de la Coordinadora Tècnica de la Regidoria
d’Economia, Coneixement i Habitatge.
Per tot l’exposat, vistos els informes i documentació incorporada a l’expedient, de
conformitat amb l’establert a la Llei 7/85, de 2 d’abril, i el Reglament del patrimoni dels
ens locals de Catalunya, , i en ús de les facultats delegades per l’Alcaldia, mitjançant
Decret de data 10/07/2019, núm. 11502, (BOPT 22/07/2019).
En conseqüència es proposa l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- ADSCRIURE a l'empresa municipal Reus Desenvolupament Econòmic, SA els
habitatges 2n. 2ona. de l’esc. A; baixos 1a. de l’esc. B; baixos 3era., i 3r. 1era. de
l’escala C, de l’immoble situat al Pg. Mata, 3, conegut com la Casa dels Mestres, amb
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ref. cad. 0886504 CF4508F 0001 RW, referenciats més extensament al paràgraf primer
de la part expositiva d’aquest acord, per tal que els destini a habitatges de lloguer
social, en el marc de les polítiques municipals en matèria d’habitatge, referides a la
part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la present notificació."
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

La Sra. Pallarés fa una intervenció per explicar la proposta i la situació sobrevinguda a un
dels habitatges de la Casa dels Mestres que es vol adscriure a la societat municipal
REDESSA. El vicesecretari informa que degut a aquesta situació sobrevinguda és més
addient adscriure només 4 dels 5 habitatges proposats i descartar, de moment,
l’adscripció a REDESSA de l’habitatge baixos 1a escala C en aquests termes.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tracten en sessió pública els temes següents:
ACTIVITATS DE LA PERSONA
10. Educació. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Educació, relatiu a
l'assumpció i al repartiment de les despeses de funcionament i manteniment
de l'Institut Escola Pi del Burgar.
"Atès que els articles 66.3, 71.1 i 191.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 159.3 d) de la
Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya, contemplen la col·laboració i la cooperació de
l’administració local amb l’administració educativa en termes d’educació.
Atès que els Instituts escola són centres educatius previstos a l’article 75.1.e) de la
Llei 12/2009, de 20 de juliol d’educació i responen a un model organitzatiu i a uns
criteris pedagògics que asseguren la continuïtat del projecte educatiu en tota l’etapa
obligatòria donant una coherència pedagògica als processos d’ensenyament
aprenentatge.
Atès que per Acord de Govern 137/2010, de 27 de juliol de 2010, s’aprovà la creació al
municipi de Reus de l’Institut escola Pi del Burgar, ubicat en un edifici de titularitat
municipal.
Atès que l’article 164 de la Llei 12/2009, d’educació, concreta a l’apartat primer que la
conservació, el manteniment i la vigilància d’edificis destinats a escoles i als centres
públics especialitzats en l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives
específiques corresponen al municipi. Tanmateix, en el mateix article es preveu que
l’administració educativa ha d’assumir la part de les despeses corresponents si per
necessitats d’escolarització ha de destinar els edificis a que fa referència l’apartat
primer a impartir l’educació secundària obligatòria o la formació professional, sens
perjudici d’altres modalitats de col·laboració que es puguin establir. Aquest seria el
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supòsit que afecta la creació d’Instituts escola per ampliació d’escoles d’educació
infantil i primària ubicades en espais municipals.
Vista la proposta de conveni tramesa pel departament d'Educació, on es determina els
criteris a partir dels quals s’ha d’establir el règim de confinançament entre el
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Reus per assumir les despeses derivades
del funcionament i del manteniment de l’Institut escola Pi del Burgar. S’hi estableix el
repartiment de les despeses de funcionament i manteniment (electricitat, calefacció,
subministrament d’aigua, manteniment ordinari, neteja i petites reparacions) en funció
de l’ocupació entre alumnat d’Educació Infantil i Primària i alumnat d’Educació
Secundària diferenciat per cada curs escolar.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

Vist l’informe- memòria de data 1 de febrer de 2021 emès pels serveis d’Educació, en
el qual s'informa favorablement a la formalització de l’esmentat conveni per tal
d’establir el repartiment de les despeses de funcionament i manteniment de l’institut
escola Pi del Burgar,i la proposta de finançament que consta en l’ annex per al període
comprès entre els cursos acadèmics 2016-2017, 2017-2018,2018-2019, 2019-2020 i
2020-2021, ambdós inclosos.
Vist l'informe favorable de l'Assessoria Jurídica de data 1 de febrer de 2021 en relació
al contingut del conveni que es proposa.
Vist el que disposa l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic; l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; l’article
150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya, els articles 303 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, en relació als convenis de col·laboració interadministrativa.
Vist l’article 309 de l’esmentat Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya, del qual se’n dedueix que la competència per a l’aprovació d’aquests
convenis interadministratius correspon al Ple de la Corporació.
Atès que el Ple de la Corporació en data 3 de juliol de 2019 aprovà delegar en la Junta
de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del Ple de la Corporació,
aquest conveni pot aprovar-se per Junta de Govern Local, previ dictamen de la
Comissió Informativa d’Activitats de la Persona.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern local, previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Activitats de la Persona, l’adopció dels següents acords:
Primer.-Aprovar el conveni de col·laboració i el seu annex entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de
Reus relatiu a l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i
manteniment de l’institut escola Pi del Burgar.
Aquest conveni serà vigent des del moment de la darrera signatura electrònica, amb
efecte des de l’1 de setembre de 2016, i fins a un màxim de quatre anys. En qualsevol
moment abans de la finalització d’aquest termini les parts signants podran acordar
unànimement una pròrroga per un període de fins a quatre anys més o la seva
extinció.
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Per a cada curs escolar, en el cas que es modifiquin les condicions establertes amb
caràcter general, es tramitarà la corresponent addenda
Segon.-Facultar, indistintament, al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i al regidor delegat de
l'Àrea d’Educació per a la signatura del conveni que s'aprova en el primer punt
d'aquesta resolució, i dels documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Nomenar a la Sra. Núria Bruno Mas, cap de servei de la Regidoria d’Educació,
com a representant de l'Ajuntament de Reus en la comissió mixta de seguiment
prevista a la clàusula cinquena del conveni.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

Quart.- Instar al Departament d’Educació que per als convenis dels propers cursos, es
revisin els criteris de càlcul utilitzats per establir l’import de les despeses de
funcionament i manteniment de l’Institut escola Pi del Burgar.
Cinquè.- Comunicar el present acord al departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, als efectes pertinents.
Sisè.-Contra aquesta acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan
que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
11. Participació, Bon Govern i Serveis Generals. Aprovació del Pla Estratègic
de Participació Ciutadana 2019-2023.
"En data 20 de setembre de 2019, el Ple de la Corporació, va aprovar definitivament el
Reglament de Participació Ciutadana de Reus, amb l’objectiu de regular els canals de
relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Reus per promoure i facilitar la participació
en els processos de presa de decisions polítiques i en la gestió dels serveis i els
assumptes d’interès municipal.
Amb la voluntat de poder desplegar cadascun dels instruments de participació
continguts en el citat reglament, l’article 81 del mateix, estableix que l’Ajuntament
elaborarà un Pla Estratègic de Participació Ciutadana amb la finalitat d’establir les
línies estratègiques a seguir per tal d’assolir els objectius fixats en aquesta matèria.
El Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Reus, es va publicar al
BOPT el 10 d’octubre de 2019, i va entrar en vigor el 4 de novembre de 2019 i,
complint allò establert en la seva disposició transitòria segona, els treballs per
l’elaboració del Pla Estratègic de Participació es van iniciar a principis de l’any 2020.
L’objectiu del Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Reus és disposar d’una eina
que permeti definir les prioritats de l’acció de govern en matèria de participació
ciutadana, així com concretar i desplegar tot allò establert al nou Reglament de
Participació Ciutadana (en endavant, RPC), de manera planificada, integradora i
cohesionada. El Pla contempla quatre eixos estratègics (accés a la informació,
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transparència i retiment de comptes, foment de la cultura participativa i democràtica,
instruments de participació ciutadana, canals i mitjans de participació ciutadana), 19
línies de treball, 87 objectius i 123 accions.
La seva elaboració no és només fruit del treball intern de la Regidoria de Participació,
Bon Govern i Serveis Generals, sinó que també es té en compte, entre d’altres, el
procés de participació del Reglament de Participació Ciutadana, el propi reglament, el
Pla d’Acció Municipal en el que es va realitzar també un procés de participació que va
derivar en les conclusions extretes en el punt 1.2.1.4 per elaborar el pla estratègic, la
pròpia experiència adquirida pels resultats i avaluacions dels diversos processos
participatius, així com les propostes d’altres regidories i dels grups municipals.
Vist l’informe emès per la tècnica de Participació de data 2 de febrer de 2021.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021

Vist l’informe jurídic de data 2 de febrer de 2021.
L’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, determina que els ens locals tenen
competències en els àmbits de la participació ciutadana.
De conformitat amb l’establert a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local i 8 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, sobre les
potestats dels municipis.
Resulta d’aplicació l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques en quant al tràmit d’audiència.
En relació a l'òrgan per a l'aprovació de l’esmentat Pla, correspon a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 pel qual, entre
d’altres, es disposa delegar en la Junta de Govern Local totes les competències de
caràcter delegable, i aquesta no forma part de cap de les excepcions de l’article 22.4
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa d’Activitats de la
Persona, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Participació Ciutadana del municipi
de Reus.
SEGON: Sotmetre l'acord d'aprovació inicial, i el Pla Estratègic de Participació
Ciutadana del municipi de Reus, a informació pública per un termini de trenta dies a
comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona (BOPT). En el cas que no es formulin reclamacions, ni al·legacions, l'acord
d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.
TERCER: Facultar a la Regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon Govern i
Serveis Generals, per subscriure tots els documents que siguin necessaris pel
desenvolupament d’aquest acord.
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.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
23/02/2021
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