ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 7/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 14/05/2021
Horari: 09:06 h - 09:12 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
28/05/2021

Noemi Llauradó Sans, vicealcaldessa, que actua com a presidenta accidental de la
Junta de Govern Local.
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Montserrat Caelles Bertran
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
S'ha excusat:

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
28/05/2021

Carles Pellicer Punyed
També assisteix:
Josep Maria Sabaté, vicesecretari, que actua com a secretari en funcions.
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 de 30 d’abril 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. Educació. Aprovació de les tarifes i de l'encàrrec a la Fundació Educativa i Social
per la gestió del programa d'Activitats d'Estiu 2021.
Seguidament es tractarà en sessió pública el tema següent:
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
6. Benestar Social. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp,
per la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar dels centres densenyament
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obligatori i de segon cicle densenyament infantil sufragats amb fons públics del
municipi de Reus per al curs 2021/2022.
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.
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La presidenta accidental 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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 30 d’abril de 2021 per
assentiment.
3. Informació de l'Alcaldia.
No n’hi ha.
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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.
«1-Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 2219/2021 d’aprovació de factures i certificacions d’obra,
serveis i subministraments que es detallen:
Decret núm.

Data

Expedient

2021002361
2021003372
2021003515
2021004338
2021005152
2021005155
2021005244
2021005800
2021005824
2021005924
2021006031
2021006033
2021006223
2021006237
2021006238
2021006239
2021006240
2021006241

05-02-2021
19-02-2021
23-02-2021
02-03-2021
11-03-2021
11-03-2021
15-03-2021
22-03-2021
22-03-2021
23-03-2021
24-03-2021
24-03-2021
29-03-2021
29-03-2021
29-03-2021
29-03-2021
29-03-2021
29-03-2021

3
11
12
6-5-7-8-10
1
17
4
4
30
13-25
9
14-16-26-27
28-38-39
36
18-20-21
15-19-22-24
32-37
23-29-31

Import
25.759,53€
125.000,00€
955.783,30€
142.085,60€
3.478,75€
49.653,93€
5.686,16€
5.868,16€
316.219,45€
64.355,30€
444.477,05€
603.242,53€
64.066,13€
37.470,95€
91.283,96€
298.073,24€
968.520,35€
385.153,62€
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2021006242
2021006854
2021006859
2021006863
2021006864
2021007055
2021007056
2021007394
2021007758
2021007799
2021008040

29-03-2021
08-04-2021
08-04-2021
08-04-2021
08-04-2021
12-04-2021
12-04-2021
16-04-2021
23-04-2021
26-04-2021
28-04-2021

33-34-35
5
3
7
4
48
41-42-44
47-49
14
57
59

65.574,97€
57.311,91€
393.884,27€
9.828,49€
515.125,54€
7.001,75€
101.231,43€
7.345,31€
6.790,11€
971.570,08€
225.230,20€
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2-Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 565/2021-COVID d’aprovació de factures i certificacions d’obra,
serveis i subministraments que es detallen:
Decret núm.

Data

Expedient

2021005150
2021005151
2021005525
2021005923
2021006222
2021007175

11/03/2021
11/03/2021
18/03/2021
23/03/2021
29/03/2021
14/04/2021

2020/2
2020/1
2020/3
2021/4
2021/5
2021/6

Import
49.372,00€
81.652,11€
84.283,58€
3.770,00€
34.144,12€
18.398,81€
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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 als
expedients D-HISMUN 2219/2021 i D-HISMUN 565/2021-COVID d’aprovació de factures
i certificacions d’obres, serveis i subministraments."
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats.
5. Educació. Aprovació de les tarifes i de lencàrrec a la Fundació Educativa i
Social per la gestió del programa d'Activitats d'Estiu 2021
«Atès que és voluntat de l’Àrea d’Educació promoure dins de la programació municipal
de lleure d’estiu 2021, una oferta de casals de lleure, d’accés universal, equitativa, de
qualitat, significativa i competencial. Casals de lleure educatiu, al voltant de
temàtiques específiques que volen contribuir a mitigar els efectes que la pandèmia del
COVID-19 continua tenint en els aprenentatges dels infants , en llurs relacions socials i
estats emocionals.
Atès que el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, inclou en el punt 1.6.0.2 fomentar la
igualtat d’oportunitats i equitat en l’àmbit educatiu, i entre les accions a promoure
inclou una oferta d’activitats en temps no lectiu, inclusiva i de cohesió.
Atès que el Pla Educatiu d’Entorn, programa acordat entre el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus a través de convenis
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plurianuals, per aquest curs 2020-2021 i en el actual moment de crisi sanitària i
educativa, disposa d’una addenda econòmica addicional per posar en marxa el Pla de
millora d’oportunitats educatives (PMOE) .La finalitat d’aquest pla és lluitar contra les
desigualtats educatives d’origen socioeconòmic, centrant l’atenció en els centres
educatius amb més complexitat educativa i en la participació dels ens locals, i entre
les accions a promoure es troben una oferta d’accions educatives més enllà de l’horari
lectiu i també a l’estiu 2021, especificada en la mesura 19 i dotada amb 117.843€.
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Atès que dins d’aquesta programació s’organitzaran els anomenats casals d’un estiu
enriquit que tindran lloc en diverses escoles públiques de la ciutat i que estan pensats
per a infants entre 3 i 12 anys. Aquests s'organitzaran al voltant d’un eix temàtic en
horari de matí de ( de 9 a 13 h) amb una planificació d’activitats de caire setmanal i es
complementen amb la possibilitat del servei d’acollida matinal de 8 a 9h, o de migdia
de 13 a 14h ,per atendre les famílies que necessitin conciliar la vida laboral i familiar.
Casals d'inscripció setmanal amb una durada de quatre o sis setmanes que s'iniciaran
a partir del 5 de juliol i finalitzaran el 13 d’agost. Així mateix, els infants amb
necessitats educatives especials comptaran amb un casal adaptat específic o amb un
servei de vetllador per acompanyar-los en la participació en les activitats programades
en els casals enriquits.
Atès que l'Àrea d’Educació no disposa dels recursos adients per a l’execució d’aquest
programa d’estiu i pretén que sigui gestionat per un ens adient, en tots aquells
aspectes no assumits per l'organització municipal.
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Vist l'informe proposta de tarifes per als diferents serveis que s’han de prestar per
portar a terme el programa d’estiu, de data 27 d’abril de 2021, elaborat pels serveis
tècnics de l’Àrea d’Educació, i que consta a l'expedient. Efectua la següent proposta
de tarifes setmanals dels diferents serveis:
servei de casal enriquit
- Setmana de casal de 40 places 3.121,66 €, quan l’aportació de l’ expertesa sigui
municipal 2.467,88€
- Setmana de casal de 30 places 2.591,12€, quan l’aportació de l’expertesa sigui
municipal 1.896,36€
- Setmana de casal de 20 places 2.047,61 €, quan l’aportació de l’ expertesa sigui
municipal 1.393,83€
servei d’acollida matinal/migdia del servei de casal enriquit
- Setmana d’acollida de 10 places 177,76€
servei de casal adaptat
- Setmana de casal de 20 places 6.506,58 €
- Setmana de casal de 15 places 5.024,84 €
- Setmana de casal de 10 places 3.543,10 €
servei d’acollida matinal/migdia del servei de casal adaptat
- Setmana d’acollida de 5 places 324,17€
servei de vetllador i coordinació
- Setmana de vetllador 302,37€
- Setmana de coordinació 433,88€
A l’aplicar les tarifes proposades a l’encàrrec del programa d’Estiu Enriquit 2021 en
resulta :
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Vist l'informe proposta i el plec de condicions, ambdós de data 27 d’abril de 2021,
elaborat pels serveis tècnics de l’Àrea d’Educació, relatius a l'encàrrec de gestió del
programa d’Activitats d’Estiu 2021.
Els serveis que conformen l’encàrrec, especificats en l’esmentat informe, són els
següents:
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a) la gestió dels diferents serveis educatius amb els mitjans humans que siguin
necessaris per al correcte desenvolupament dels serveis que es prestin. S’inclouen les
tasques tècniques i administratives relatives a la contractació dels dirigents, nòmines,
i tots aquelles que se’n derivin per al normal desenvolupament de les activitats amb
les especificacions següents:
-La selecció dels dirigents
-La formació d’una borsa de treball per a les eventuals necessitats de personal que
puguin sorgir.
-El dirigents dels casals dependran de la FES sense que en cap cas existeixi vincle de
dependència funcionarial ni laboral amb l’Ajuntament
b) La prestació dels següents serveis:
- servei de casal enriquit : 8 casals temàtics , de 30 places setmanals, de 4 setmanes
de durada i dos d’ells de 6 setmanes. Els eixos temàtics seran : teatre i interpretació,
sostenibilitat, robòtica i tecnologia, musical, natura i medi ambient, patrimoni cultural,
dansa i expressió corporal i de circ i arts gestuals.
- servei casal enriquit des del servei d’expertesa municipal : 2 casals, de 30 places, de
2 setmanes de durada cadascú d’ells. Els eixos temàtics seran: promoció de la lectura
i patrimoni cultural.
- servei de casal adaptat: 1 casal de 20 places setmanals, de 4 setmanes de durada.
- serveis d’acollida matinal / migdia dels casals enriquits.
- servei d’acollida matinal/migdia del casal adaptat
- servei coordinació del programa: 9 setmanes
- servei de vetllador
- Seguiment i control dels usuaris de tots els serveis que es prestin per tal d’adequarlo al personal contractat.
c) L’adquisició i subministrament dels materials i serveis d’altres empreses que es
deriven de la programació temàtica de l’estiu 2021: materials fungibles, higiènics
sanitaris, específics de l’eix temàtic del casal, assegurances de responsabilitat civil i
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accidents dels RRHH, l’equipament TIC de mòbil i ordinador, Prevenció de Riscos
Laborals i EPIS.
Atès que la Fundació Educativa i Social ha executat de forma òptima i amb els
recursos adients altres encàrrecs de l’Àrea d’Educació en matèria d’escoles bressol
municipals i del Pla Educatiu d’Entorn pel curs actual i precedents, entre d’altres de
l’Ajuntament de Reus. Per la qual cosa es proposa efectuar l'encàrrec a la citada
fundació amb un import de 142.942,38 € que s’imputarà a l’aplicació pressupostària
30919-32630-250 del pressupost municipal de despeses corresponent a l’any 2021.
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Atès que la FES ostenta la consideració de mitjà propi personificat, entre altres poders
adjudicadors, de l'Ajuntament de Reus, que li pot fer encàrrecs de gestió i adjudicar-li
contractes, en relació a les activitats compreses dins del seu objecte i activitats
fundacionals, en els termes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb els seus estatuts
vigents, aprovats per acord del Patronat de la citada Fundació de data 26 de juliol de
2018 i elevats a escriptura pública davant la notari de Reus, Sra. Elena Cantos
Márquez, el dia 31 d'octubre de 2018, amb el número 1521 del seu protocol.
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Atès que l'esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la qual
cosa la FES ostentarà, 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
de caràcter personal 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 personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
Vist l'esborrany de contracte d'encarregat de tractament de dades de caràcter
personal entre l'Ajuntament de Reus i la FES, que consta a l'expedient.
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de data 28 de d’abril de 2021 en relació al
present encàrrec.
Vist l'informe de la intervenció general de fiscalització prèvia de data 5 de maig de
2021 emès en relació al present encàrrec.
Vist el que disposa 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.
Així mateix, 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.
Vist l’informe 5/2019 de la Junta consultiva de contractació Administrativa de la
Generalitat que en la seva conclusió VIII diu: ”Les tarifes per a la retribució dels
encàrrecs a un mitjà propi s’han de calcular de manera que representin el costos reals
i, d’acord amb l’article 7.8.c de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre
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el valor afegit, en la redacció donada per la disposició final desena de la LCSP, els
serveis prestats en virtut d’encàrrecs executats per un mitjà propi no estan subjectes
a aquest impost”.
Vist el Decret d'alcaldia número 2019017983, de 27 de novembre de 2019, pel qual es
defineix l'organització i funcionament de la direcció superior de l'Ajuntament, delega
en les respectives regidories delegades d'Àrea els encàrrecs i les encomandes de
gestió quan el seu import no superi els 25.000 euros.
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Vist, així mateix, el Decret d'alcaldia número 2019011502, 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, 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 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 de l’alcaldia,
l'aprovació del present encàrrec.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Aprovar les següents tarifes bàsiques setmanals per a l’execució dels serveis
del programa d’Activitats d’Estiu de l’Àrea d’Educació que es relacionen a continuació:
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servei de casal enriquit
- Setmana de casal de 40 places 3.121,66 €, quan l’aportació de l’ expertesa sigui
municipal 2.467,88€
- Setmana de casal de 30 places 2.591,12€, quan l’aportació de l’expertesa sigui
municipal 1.896,36€
- Setmana de casal de 20 places 2.047,61 €, quan l’aportació de l’ expertesa sigui
municipal 1.393,83€
servei d’acollida matinal/migdia del servei de casal enriquit
- Setmana d’acollida de 10 places 177,76€
servei de casal adaptat
- Setmana de casal de 20 places 6.506,58 €
- Setmana de casal de 15 places 5.024,84 €
- Setmana de casal de 10 places 3.543,10 €
servei d’acollida matinal/migdia del servei de casal adaptat
- Setmana d’acollida de 5 places 324,17€
servei de vetllador i coordinació
Setmana de vetllador 302,37€
- Setmana de coordinació 433,88€
SEGON: Aprovar l’encàrrec a la FES per la gestió del programa d’Activitats d’Estiu
2021 de l’Àrea d’Educació.
TERCER: L’esmentat encàrrec inclou, en tot cas, les tasques que s’indiquen a
l’informe-proposta de l’encàrrec emès pels serveis tècnics de l’Àrea d’Educació i al
plec de condicions annex, que consten a l’expedient i que s'han de facilitar a la FES.
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QUART: El present encàrrec s’executarà des del 14 de juny i fins el dia 13 d’agost de
2021.
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CINQUÈ: Per a dur a terme l'encàrrec, la FES posarà a disposició de l'Àrea d’Educació
els recursos humans i materials necessaris per tal de portar a terme les esmentades
activitats.
La FES 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 FES 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.
SISÈ: Aprovar la despesa màxima corresponent a l'esmentat encàrrec, per un import
global de 142.942,38 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30919-32630-250 del
pressupost municipal de despeses corresponent a l'any 2021.
SETÈ: El pagament d'aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació, per
part de la FES a l'Ajuntament, de les corresponents factures, que s'emetran amb
periodicitat mensual pels serveis prestats, en consonància amb les tarifes aprovades.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
28/05/2021

Les esmentades factures es presentaran en el termini de quinze dies des de la
finalització del període a facturar.
En la liquidació de l’encomana, la FES s’acompanyarà certificació o acta de
conformitat dels serveis, justificació del diferencial aplicat sobre els costos derivats del
personal i despeses generals, així com la seva corresponent valoració i, si s’escau,
justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi per les activitats subcontractades.
Si la liquidació final 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.
La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació de
l'encàrrec.
VUITÈ:Correspon a l'Ajuntament la superior direcció, control i supervisió de l'encàrrec
efectuat.
L'entitat receptora de l'encàrrec previst 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: La FES té, en relació a les dades recollides i tractades a conseqüència del
present encàrrec, la condició del tercer encarregat del tractament de dades de
caràcter personal i, per tant, aquestes actuacions s'efectuaran de conformitat amb les
previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i garantia dels drets digitals, i d'acord amb el Reglament (UE)
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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 personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
Aprovar el contracte d'encarregat de tractament entre aquest Ajuntament i la FES per
al tractament de les dades de caràcter personal aprovat en el segon punt d'aquesta
resolució.
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: Donar trasllat del present acord a la FES, als efectes pertinents.»
Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
28/05/2021

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Seguidament es tracta en sessió pública el tema següent:
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
6. Benestar Social. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix
Camp (CCBC), per la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar dels
centres densenyament obligatori i de segon cicle densenyament infantil
sufragats amb fons públics del municipi de Reus per al curs 2021/2022.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
28/05/2021

«Atès que el Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament d’Educació de la
Generalitat van subscriure l’any 2016 un conveni de col·laboració, que substitueix
l’anterior signat l’any 2013, en virtut del qual la Generalitat delega a l’ens comarcal la
gestió de diferents serveis i prestacions en matèria d’ensenyament, entre les que hi
ha la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar per motius de precarietat
econòmica i social. Aquesta delegació continua vigent per al curs 2021/2022.
Atès que l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp dins dels seus
plans d’actuació tenen com a objectiu donar suport a aquelles famílies que tenen
dificultats econòmiques per a fer front a les despeses que suposen els menjadors
escolars dels seus fills/es que assisteixen a centres escolars públics d’educació infantil,
primària i secundària, tant públics com privats concertats.
Atès que és voluntat d’aquestes dues Administracions col·laborar econòmicament en
la dotació de les subvencions per a l’assistència a les famílies per als menjadors dels
centres escolars de la ciutat de Reus esmentats en el paràgraf anterior.
Atès que des de l'any 1999 i de forma ininterrompuda se signa un conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal del Baix Camp, pel qual
s’estableix un sistema únic de gestió d’aquestes subvencions, per la qual cosa
l'Ajuntament de Reus passa a gestionar-les, acordant formular una única convocatòria
al municipi de Reus, ja que fins aquella data les dues institucions treien convocatòries
per separat. Aquesta convocatòria única ha facilitat la presentació de les sol·licituds
per part dels ciutadans.
Atès que ambdues administracions consideren necessari i convenient continuar amb
aquesta col·laboració per al curs escolar 2021/2022, per la qual cosa han consensuat
un nou conveni en el qual s'estableixen els termes per a la gestió de les subvencions
individuals de menjadors del curs escolar 2021/2022, incorporant l’autorització a la
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corporació municipal per tal que assumeixi la gestió de la totalitat d’escoles i/o
instituts d’ensenyament del municipi de Reus que imparteixin el segon cicle
d’ensenyament infantil i els ensenyaments obligatoris de primària i secundària, ja
siguin centres ordinaris o d’educació especial, i tant si els centres són de titularitat
pública com també si són privats concertats (en aquest últim cas, tinguin o no un
contracte programa per a la singularització dels recursos del centre atenent a les
necessitats de l’alumnat de l’entorn on està ubicat, en els termes assenyalats a
l’Ordre EDU/356/2006, de 10 de juliol o en el marc normatiu que substitueixi o
modifiqui l'Ordre preferent de Reus).

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
28/05/2021

Atès que per al curs 2021/2022, a l’igual que per al curs immediat anterior, el
Departament d’Educació de la Generalitat ha fixat, en data 2 de març de 2021, uns
criteris homogenis de valoració de les sol·licituds individuals de menjador escolar, per
tal que els llindars mínims de les circumstàncies econòmiques i socials que
determinen l’accés a aquests recursos públics siguin els mateixos per a tot el territori
de Catalunya, amb independència del lloc de residència de les famílies i de l’entitat
que convoca cada programa, per aquest motiu, el conveni recull expressament el
compromís d’ambdues administracions a incloure aquests criteris comuns fixats per la
Generalitat a les Bases reguladores de repartiment dels ajuts i/o la convocatòria, per
afavorir així l’aplicació d’aquest principi d’homogeneïtat, que asseguri els llindars
mínims garantits.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
28/05/2021

Atès que el Consell Comarcal aportarà a l’Ajuntament de Reus els fons assignats pel
Departament d’Educació per import equivalent als ajuts individuals de menjador dels
alumnes que quedin inclosos en els trams de renda garantits, d’acord amb els criteris
d’atorgament fixats el dia 2 de març de 2021 per la Direcció General d’Atenció a la
Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació per al curs 2021/2022,
sempre que es mantingui la suficient consignació pressupostària d’acord amb
l’addenda que formalitzin el Consell Comarcal del Baix Camp i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Atès que addicionalment, a partir del curs 2021/2022 el Consell Comarcal del Baix
Camp, per la gestió d’aquestes ajudes, que per l’Ajuntament de Reus representa un
import de 125.081,93€,, realitzarà una aportació econòmica a la corporació municipal
per un import equivalent al 50 % de les despeses de gestió que ingressi l’ens comarcal
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en relació al nombre
d’alumnes becats en aquesta convocatòria.
Atès que es podran acollir a la convocatòria els alumnes ordinaris i els alumnes amb
necessitats educatives especials, matriculats en un centre educatiu sostingut amb
fons públics del municipi de Reus, que imparteixin qualsevol dels cursos
d’ensenyament de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació
secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria, i que no disposin
del servei de menjador amb caràcter preceptiu o gratuït.
Atès que aquesta col·laboració requereix comunicació i tractament de les dades
personals contingudes als fitxers o als sistemes informàtics de l’Ajuntament de Reus,
per la qual cosa ambdues parts hauran de formalitzar els contractes corresponents per
possibilitar la comunicació i tractament de les dades personals esmentades.
En data 3 de maig la Cap de Servei de Serveis Socials emet informe favorable de la
proposta de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la
gestió dels ajuts individuals de menjadors del curs escolar 2021/2022.
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En data 3 de maig de 2021l’Assessoria jurídica, emet informe favorable en el qual posa
de manifest que no concorren aspectes de naturalesa jurídica que impedeixin l’aprovació
i formalització de l’esmentat conveni.
En data 5 de maig de 2021 la Intervenció Municipal, emet informe de fiscalització prèvia.

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
28/05/2021

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 del citat 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 corresponen al Ple de la Corporació.
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 del
Ple de la Corporació.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió
Informativa de Benestar Social i Ciutadania, l’adopció dels següents acords:

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
28/05/2021

PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp i
l’Ajuntament de Reus per a la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar dels
centres d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil sufragats amb
fons públics del municipi de Reus per al curs 2021/2022
SEGON: Aprovar, així mateix, el contracte entre el Consell Comarcal del Baix Camp i
l’Ajuntament de Reus per al tractament de les dades de caràcter personal inherents a
les accions de col·laboració derivades del conveni.
TERCER: Facultar al Molt Il·lustre. Sr. Alcalde i a la Regidora delegada de l’Àrea de
Benestar Social per tal que qualsevol d’ells, indistintament, signin el conveni i el
contracte de tractament de dades.
QUART: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp, als efectes
escaients.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar recurs
contenciós administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent al de la seva notificació.
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.»
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau de la presidenta accidental.
La presidenta accidental

El secretari en funcions

Signat electrònicament
Noemí Llaurado Sans
28/05/2021
Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
28/05/2021
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