ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 10/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 16/07/2021
Horari: 09:04 h - 09:25 h
Lloc: Telemàtica

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
27/07/2021

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
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 de 30 de juny 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. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Pla especial urbanístic «Dia de Granja»,
Ctra. de Constantí km 2, partida «El Burgaret», polígon 54, parcel·la 23, de Reus.

6. Benestar Social. Aprovació de l’encàrrec de gestió a la Fundació Educativa i Social
de la gestió íntegra del centre d'activitats i acollida ''La Illeta'' fins al 31 de desembre
de 2021.
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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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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:
•

Visita a les noves instal·lacions de l’Aeroport.

•

Festa dels "Amics de la Gent Gran" al Centre Cívic Ponent.

•

Inauguració de la impremta "Tu impresión Tarragona"a la Plaça de la Sang.

•

Homenatge a Enric Soler a Finques Raval.

•

Mercat de la Fadrineta a l'AV El Santuari.

•

"Apropem la música als barris" al Barri Fortuny.

•

Futbol sala infantil FAVR al Polilleuger Cèlia Artiga.

•

Inauguració botiga de sushi Nipó al C/Llovera.

•

Assistència al pregó de les Festes de l'AV Parc Casas.

•

Sopar a la Fresca d'"Amics del Ferrocarril" al Parc del Trenet.

•

Visita amb AAVV i veïns al Passeig Boca de la Mina.

•

Concert de la Banda Simfònica i Banda Manyanet al Teatre Bartrina.

•

Concert del Cor Mestral a la Prioral.

•

Recepció institucional a la delegada del Govern de la Generalitat a Tarragona,
Sra. Teresa Pallarès.

•
•

Recepció de la nova Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp.
Ple pel relleu de la presidència del Consell Comarcal del Baix Camp al Jardí de
l'Estació Enològica.
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•

Acte de lliurament dels Premis "Gaudí Gresol" a FiraReus.

•

Reunió telemàtica informativa del Govern de la Generalitat en relació amb la
situació epidemiològica actual i amb les mesures que entraran en vigor per fer
front a la pandèmia.

•

Assistència a la conferència de la Fundació Esport Base "Futbol: femení i plural"
al Centre de Lectura.

•

Assistència al pregó de les Festes de l'AV Harmonia del Carme.
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3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 30 de juny
de 2021.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 30 de juny 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 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

2021003372
2021008175
2021008234
2021008457
2021008463
2021008466
2021008467
2021008468
2021008826
2021008828
2021008829
2021008830
2021008959
2021008962
2021009085
2021009332
2021009390
2021009618
2021009762
2021009889
2021009896
2021009897
2021009898
2021010040
2021010041

19/02/2021
03/05/2021
03/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
11/05/2021
11/05/2021
13/05/2021
17/05/2021
17/05/2021
21/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/08/2021
25/05/2021
28/05/2021
28/05/2021

11
55-58
13
50-51-52-53-54
17
16
43-45-46
56-60
64-66
20
40
68
8-19
26
6
73
30
18
21
61-62-63
31-34-37
69-70-71-72
65-67
77
80

Import
125.000,00€
15.001,08€
16.556,12€
373.826,86€
41.988,39€
1.352,54€
93.646,40€
649.480,18€
331.920,26€
25.425,90€
398.765,46€
20.799,26€
57.513,30€
2.546,36€
137.896,00€
8.747,37€
24.792,90€
995,56€
34.134,87
91.920,13€
13.307,88€
560.974,29€
404.278,06€
209.095,17€
1.013.067,76€
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2021010192
2021010193
2021010194
2021010209
2021010210

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021

22
35
29
38
74-75-86

152.612,51€
30.273,01€
3.047,06€
6.795,00€
422.140,77€

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:
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Decret núm.

Data

Expedient

2021008464
2021008827
2021009333

05/05/2021
10/05/2021
17/05/2021

7
8
9

Import
95.043,42€
23.667,85€
3.195,94€

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 Local es donen per assabentats.
5. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Pla especial urbanístic "Dia de
Granja", Ctra. de Constantí km 2, partida "El Burgaret", polígon 54, parcel·la
23, de Reus.
"Vist el Pla especial urbanístic «Dia de Granja», Ctra. de Constantí km 2, partida «El
Burgaret», polígon 54, parcel·la 23, de Reus, presentat en data 25 de novembre de
2020 per Granja Telloa, SL.
Atès que segons resulta de la memòria del document, aquest Pla especial urbanístic té
com a objectiu definir l’estat actual i característiques d’ara i futures a la finca i
exposar les actuacions previstes per tal de regularitzar el conjunt d’elements
construïts i justificar que les instal·lacions i construccions de les que es disposarà són
les necessàries per a dur a terme l’activitat docent, de granja escola i aula natura,
relacionades amb l’àmbit agrari i ramader, activitat principal del lloc. Així mateix
també es vol dotar al lloc amb un centre d’acollida per als visitants que els resguardi
mínimament del clima advers.
La proposta d’actuació del Pla especial urbanístic és la següent:
- Supressió dels tancaments verticals en l’edifici polivalent, i enderroc del 50% de la
coberta, de manera que es manté coberta la part central de l’estructura. Passa
d’una superfície coberta de 1.500m2 a una de 750m2, si bé l’ocupació de sòl es
manté en 1.500m2.
- Supressió de l’edificació dedicada a cuina i magatzem adjacent al futur edifici
polivalent.
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- Supressió dels volums construïts per a magatzem, 47,8m2, i tancat de vehicles a
pedals situats a proximitat del circuit.
- Supressió del circuit per a vehicles a pedals situat al sud-est de la parcel·la de
886,4m2 de superfície de sòl.
- Supressió de la zona de barbacoes, al sud de l’edifici polivalent.
- Transformació de la pista poliesportiva pavimentada en pista de terra.
- Instal·lació d’un parc d’aventura a la part est de la zona recreativa, en contacte amb
la piscina i els estanys.
- Nou espai didàctic dedicat a les energies renovables a sota de l’estructura prevista
per a plaques solars que en part es deixa coberta, amb una ocupació de sòl de
1.500m2 dels quals queden coberts 750m2.
- Habilitació d’una zona dedicada a jocs medievals, a l’aire lliure.
- Instal·lació de fonts d’aigua a la part sud-est de la parcel·la, a tocar del recinte de
petanca.
- Homogeneïtzació dels tancats per a porcs espins situats vorejant el camí d’accés,
amb una ocupació de sòl de (51,15 + 57,1 + 57,1 = 165,35m2).
- Previsió d’un papallonari confrontant amb la zona d’aus. Aquest funcionarà com una
capsa de policarbonat, tipus hivernacle.
- Ubicació mòbil d’una furgoneta de serveis d’entrepans i begudes a requeriment.
- Augment de l’arbrat i plantacions existents en el conjunt de la finca, ja sigui per
cultiu o simplement harmonització paisatgística utilitzant arbrat o arbust propi del
lloc.
El document preveu un aforament de 321 persones per a l’activitat de granja escola i
per les complementaries d’educació i lleure a l’aire lliure. I preveu una zona
d’aparcament per a 37 vehicles. I també detalla que a la zona de pastoreig es pot fer
servir per a aparcament de 60 vehicles.
Descripció de les superfícies cobertes i d’activitat propostes segons PE:
Superfície coberta
1.592,71 m2
Superfície ocupació sòl per l’activitat
12.507,75 m2
Superfície total finca (topogràfic)
24.421,00 m2

6,5%
51,2%

Quadre comparatiu estat actual i proposta segons quadre estat actual i quadre
proposta:
Sup.
Sup.
Sup.
Sup.

coberta actual
coberta proposta
ocupació sòl per l’activitat actual
ocupació sòl per l’activitat proposta

2.444,51 m2
1.592,71 m2
13.365,60m2
12.507,75 m2

10,00%
6,50%
54,73%
51,20%

La normativa del Pla especial preveu un sostre màxim de 1.592,71m2, els usos
admissibles: granja-escola, educació en el lleure i esbarjo, i es permeten millores o
ampliacions de les activitats pròpies del sòl rural.
Atès que pel que fa al procediment d’avaluació ambiental, mitjançant Resolució del
Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de data 9 de juny de 2021, es va determinar que el Pla
especial urbanístic Dia de Granja, al terme municipal de Reus, no s’ha de sotmetre al
procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, si bé caldrà que es tinguin
en consideració les observacions dels òrgans consultats i les de la pròpia Resolució.
Vistos els informes tècnics i jurídics emesos al respecte, que consten a l’expedient.
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D’acord amb l’establert als articles 67, 69 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:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic «Dia de Granja», Ctra. de
Constantí km 2, partida «El Burgaret», polígon 54, parcel·la 23, de Reus, presentat per
Granja Telloa, SL, condicionat a les determinacions resultants de l’informe emès en
data 5 de febrer de 2021 per l’arquitecta cap de Servei d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament, que consta a l’expedient i s’adjunta com a fonament d’aquest acord.
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Segon.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant
edicte que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris
de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis i a la
pàgina web d’aquest Ajuntament, perquè s’hi puguin formular les al·legacions que
s’estimin pertinents. Durant aquest període, el projecte també es trobarà disponible,
per a la seva consulta, a la seu electrònica municipal.
D'acord amb el que preveu la Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'esmentat termini
s'ampliarà en un mes en el cas que aquest coincideixi totalment o parcialment amb el
mes d'agost.
Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Quart.- Contra aquests 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.
6. Benestar social. Aprovació de l'encàrrec de gestió a la Fundació Educativa
i Social (FES), de la gestió integra del centra d'activitats i acollida "LA
ILLETA" fins al 31 de desembre de 2021.
"L’Ajuntament de Reus, des dels inicis de l’any 1990 ha desenvolupat programes de
prevenció de les drogodependències, en virtut dels quals es realitzaven campanyes de
sensibilització, rehabilitació i suport a les persones drogodependents.
El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
destinada a persones que es troben en situacions amb necessitat d'atenció especial,
com són, entre d'altres, les persones amb drogodependència, inclogué ampliar l'abast
de la prestació del servei de prevenció de drogodependències i la prestació del servei
del centre de dia per a persones amb drogodependències, a persones amb altres
addiccions.
L’any 2005 es va crear el Centre d’activitats i acollida “La Illeta”, ubicat al carrer
President Companys, número 7, baixos, de Reus, que en l’actualitat, està destinat al
servei d’acolliment diürn en el qual es desenvolupen activitats d’inserció social
complementàries al processos de tractament terapèutic, programes de caire
ocupacional, d’ensenyament pro-laboral i laboral i adquisició d’hàbits i
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responsabilitats, i on es potencia la reinserció a la societat de les persones amb
problemes de drogodependència.
Per tal de millorar l’eficiència, l'optimització i la racionalització dels recursos que
destinava l’Ajuntament, en data 25 de novembre de 2011, la Junta de Govern Local va
encarregar a la Fundació per l’Acció Educativa la gestió del servei, per el període
comprès de l'1 de gener de 2012 fins el 31 de desembre de 2015.
El 10 de juny de 2016, la Junta de Govern Local, aprovà donar continuïtat a l'encàrrec
de gestió del servei del Centre de dia «La Illeta» a través de la Fundació per a l'Atenció
Social, per al període comprès de l'1 de juliol de 2016 fins el 31 de desembre de 2017 i
en conseqüència es formalitzà un nou conveni per tal de regular les condicions de
l'esmentat encàrrec.
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Durant l’any 2018, i donat el canvi en la normativa dels encàrrecs de gestió, la
Fundació per a l’Atenció Social va continuar gestionant el servei sense cap acord
exprès.
En data 11 de maig de 2020 la Junta de Govern Local acordà aprovar l’encàrrec de
gestió del centre d’activitats i acollida «La Illeta» des del 1 de juny al 31 de desembre
de 2020 a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES).
Les activitats que desenvolupa el Centre «La Illeta» per a persones amb
drogodependències es troben dins de l’objecte de la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
(FES), segons recullen els seus estatuts i són les següents entre d’altres:
• Suport d’orientació laboral i formativa
• Intervencions de suport i educació social en els àmbits individual i comunitari
• Facilitar als usuaris de l’accés a altres recursos, canalitzant les demandes dels
propis usuaris
• Oferir serveis higiènic bàsic: dutxers, afaitats i altres
• Oferir serveis de bugaderia
• Tallers que potenciïn les habilitats dels usuaris
• Xerrades informatives
• Facilitar l’accés a una alimentació saludable.
• Sortides socials
En data 23 de juny de 2021 la Cap de Servei de Serveis socials emet informe, en el
qual es proposa aprovar les tarifes del servei a dalt esmentats, i que són els següents:
•

Tarifa unitària mensual per plaça disponible de 335,42€

La FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL està exempta d’IVA, per aquest servei
L’encàrrec de gestió tindria una vigència fins al 31 de desembre de 2021.
En data 25 de juny i 6 de juliol de 2021 la Cap de Servei de Servei socials emet
informes, que indiquen, que l’encàrrec de gestió a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
del Centre «La Illeta», s'ha de efectuar fins al 31 de desembre de 2021, per un import
màxim de 100.625,50€.
En data 6 de juliol de 2021 l’assessoria jurídica emet informe favorable.
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En data 8 de juliol de 2021 la Intervenció Municipal, 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.
En data 12 de juliol la tècnica d’Immigració de Serveis socials emet informe
complementari dels anteriors en el que es justifica la diferència de pressupost del
servei respecte l’any anterior.
La Regidoria de l’Àrea de Benestar Social no ostenta els recursos adients per a
l’execució d’aquest servei.
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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 senyora
Elena Cantos Márquez amb el número de Protocol 1521/2018, que eleva a públics els
acords del Patronat de data 26 de juliol de 2018 i amb diligència de 22 de gener de
2019, que ha estat inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de
Catalunya.
En data 4 de març de 2019, per acord del Ple es declarà la condició de mitjà propi
i servei tècnic de la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), respecte de
l'Ajuntament de Reus, que li pot fer encàrrecs de gestió per tant en relació a les
activitats compreses dins del seu objecte i activitats fundacionals, a l'empara del
que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
La FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES) disposa dels recursos adients per
desenvolupar la gestió d’aquestes activitats i les activitats del servei es troben
dins de l’objecte d’aquest ens, en virtut de l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic esmentat.
L’esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la qual cosa la
FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), ostenta, en relació a aquest encàrrec, la
condició de tercer encarregat del tractament de dades de caràcter personal i, per tant,
ha d’ajustar la seva actuació en aquest àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i
al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016
(RGPDUE), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personal i a la llibre circulació d'aquestes dades.
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, 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 previ el compliment de determinats requisits i a canvi de compensació
tarifaria, i que l'encàrrec no tindrà la consideració de contracte.
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L'article 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, relatiu
a les entitats que tenen la consideració de mitjà propi i servei tècnic respecte dels
poders adjudicadors.
Considerant els principis d’eficàcia i d’eficiència previstos a l’article 129 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i el d’optimització dels recursos disponibles que han d’informar la pràctica
administrativa.
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.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
27/07/2021

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:
PRIMER: APROVAR la tarifa a aplicar per les estades al Centre «La Illeta» següent:
•

Tarifa preu mensual per plaça disponible..................335,42€

SEGON: APROVAR l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, de la gestió íntegra
del centre d'activitats i acollida ''La Illeta'' fins al 31 de desembre de 2021.
L’encàrrec s’executarà en els termes previstos en aquest acord.
TERCER: La FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), executarà en més del 50% l'encàrrec
amb mitjans propis. Els contractes que hagi de realitzar l'entitat restaran subjectes a la
normativa vigent en matèria de Contractes del Sector Públic en els termes que siguin
procedents d'acord amb la naturalesa de l'entitat, així com pels tipus i la quantia dels
contractes. En el supòsit que la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), hagi de contractar
qualsevol de les prestacions objecte d'aquest d’encàrrec, ho comunicarà a l'Ajuntament
amb definició de l'adjudicatari i l'import.
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.
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QUART: APROVAR la despesa derivada del present encàrrec, d'un import de
100.625,50€ (exempt d’IVA), que s'imputen a l'aplicació pressupostària 30422-23123250 del pressupost municipal de despeses per a l'any 2021.
Aquesta dotació podrà ser ampliable en funció de les necessitats i de les
disponibilitats pressupostàries.
CINQUÈ: El pagament d’aquest encàrrec de gestió es realitzarà mitjançant factures
emeses per la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES). L'import de cada factura
correspondrà als serveis efectivament prestats i s'haurà d'acompanyar de la
justificació de despeses de personal i de les despeses de manteniment, conservació i
reposició. La periodicitat de les factures serà trimestral.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
27/07/2021

La última factura s’haurà de presentar abans del 15 de gener de l’any 2021, i anirà
acompanyada d’una memòria de les activitats realitzades al centre fins el 31 de
desembre de 2021.
Si la liquidació de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un import diferent al que s'aprovà en
el moment de la seva formulació, l'òrgan competent haurà d'aprovar aquesta
liquidació, amb la prèvia emissió del corresponent informe per part del departament
tramitador on es justifiqui aquesta diferencia.
La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació de
l'encàrrec.
SISÈ: INSTAR a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL per realitzar els tràmits necessaris
per desenvolupar el present encàrrec.
La FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL assumirà, la gestió, control i les despeses
derivades del funcionament del Centre i dels consums de qualsevol naturalesa, la
concertació de les pòlisses d’assegurança que s’escaiguin (i en qualsevol cas, la
pòlissa de responsabilitat civil prevista a l’article 18.2 del Decret 284/1996, de 23 de
juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials).
SETÈ: FACULTAR la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Sra. Montserrat
Vilella Cuadrada, per tal que formalitzi els documents necessaris per tal de fer efectius
els acords anteriors.
VUITÈ: Correspondrà a l’Ajuntament la superior direcció, control i supervisió de
l’encàrrec efectuat. Les persones responsables d'aquest encàrrec seran els
treballadors municipals de l’Àrea de Benestar social responsables del servei.
NOVÈ: 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.
DESÈ 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.
ONZÈ: L'incompliment sobrevingut per part de l'entitat receptora de l'encàrrec, dels
requisits per mantenir 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,
comportarà la impossibilitat de seguir efectuant encàrrecs i, si s'escau, la resolució

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 27/7/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20218BFA19BD2FFDF0FBECCC8E995C441BC18C64C51E0727154545

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.
DOTZÈ: 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.
TRETZÈ: NOTIFICAR aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), als efectes
escaients.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
27/07/2021

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