ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Núm: 12/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 10/09/2021
Horari: 09:00 h - 09:06 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
22/09/2021

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 Gabás
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 juliol de 2021.
4. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació
Educativa i Social dels serveis d’intervenció socioeducativa (SIS) 2020.
5. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l’encàrrec de gestió a la Fundació
Educativa i Social de projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i cohesió
social 2020.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
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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.
Des de la passada Junta de Govern Local, algunes de les activitats realitzades són les
següents:
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•

Posada en funcionament de la nova nova parada de busos interurbans a la
Biblioteca Central Comarcal.

•

Dinar amb l'Associació de Misericòrdies.

•

Dinar amb la Confraria St. Just i Pastor al restaurant Bella Itàlia.

•

Acte institucional de la Diada de la delegació Govern a Tarragona, a Marçà.

•

Presentació de la licitació dels estudis previs per a la construcció d'una nova
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Campus Bellissens.

•

Reunió dels alcaldes afectats per la nova línia privada molta alta tensió (MAT) al
Palau Bofarull.

•

III Trofeu Ciutat de Reus de Futbol, en la seva edició femenina i masculina a
l'Estadi Municipal.

•

Reunió amb el President AENA, Sr. Maurici Lucena, per manifestar l’interès
d’Aena perquè l’aeroport de Reus estigui connectat a l’estació d’alta velocitat i
per mantenir les inversions previstes a l’aeroport de 31 milions d’euros al llarg
dels propers anys, a Madrid.

•

Visita institucional de l'Honorable Sr. Jaume Giró i Ribas, conseller d'Economia i
Hisenda de la Generalitat, a l'Ajuntament.

•

Inauguració de l'exposició 150 aniversari del Cementiri, al Cementiri Municipal.

3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 30 de juliol
de 2021.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 30 de juliol de 2021, per
assentiment.
4. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l'encàrrec de gestió a la
Fundació Educativa i Social (FES), dels serveis d'intervenció socioeducativa
(SIS) 2020.
«Mitjançant decret d’avocació de l’Alcalde número 2020000899 de data 22 de gener
de 2020, s’aprovà l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, (en endavant FES)
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de diferents serveis d’intervenció socioeducativa (SIS), serveis diürns que realitzen
una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives dels
infants atesos mitjançant el treball grupal o individual, la família, el treball en xarxa i
amb la comunitat per un import total de 314.891,68€ i la Generalitat de Catalunya
cofinançà aquests serveis a través de l’Addenda de pròrroga per a l’anualitat 2020 del
Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i que la Generalitat de
Catalunya cofinançà a través de l’Addenda de pròrroga per a l’anualitat 2020 del
Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Reus, en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat,
formalitzada en data 14 de gener de 2020, són els següents:
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- Projectes SIS Districte I al Centre Cívic del Carme, SIS Mestral al Centre Cívic
Mestral, SIS Noves Connexions al Centre Cívic Llevant, SIS IV “Petitrens” situat
als baixos 2 del C. Mas Pellicer Bl. 33 (barri Sant Josep Obrer) i SIS “Estel” al
Centre Cívic Migjorn, (Barri Fortuny-Juroca), que es van portar a terme durant
els períodes compresos entre els dies 07/01/2020 fins al 19/06/2020 i del
28/09/2020 al 18/12/2020 amb un pressupost de 174.846,78€ a càrrec de
l’aplicació pressupostària número 30422-23109-250 del pressupost municipal
de despeses de 2020 i cofinançats per la Generalitat en 185.961€.
- Projecte “Conviu l’Estiu”, es va portar a terme durant els períodes compresos
del 30/06/2020 al 31/07/2020 i del 03/08/2020 al 14/08/2020. L’activitat es
desenvolupà de forma simultània al Barri St. Josep (a l’escola Rosa Sensat), al
Barri Gaudí (a l’escola Ciutat de Reus), i al Barri Fortuny (al Centre Cívic Migjorn)
amb un pressupost total de 24.135,20€ a càrrec de l’aplicació pressupostària
núm. 30422-23109-250 del pressupost municipal de despeses de 2020, i un
cofinançament de 68.054,00€.
- Serveis d’intervenció socioeducativa, que engloba els projectes següents:
•
•
•
•
•
•

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

Es van portar a terme durant els períodes compresos del 07/01/2020 fins al
19/06/2020 i del 28/09/2020 al 18/12/2020 amb un pressupost total de 115.909,70€ a
càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 30422-23133-250 del pressupost municipal
de despeses de 2020, i cofinançat en 96.792,86€.
L’import de cofinançament rebut a través del Contracte Programa no podia ésser
inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels
programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i
la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials.
A l'esmentat decret també també es va aprovar mantenir les tarifes a aplicar
aprovades per decret número 2019009396 de data 24 de maig de 2019, ja que un cop
revisats els costos tant directes com indirectes que comportaven l'execució del
projecte, es va constatar que no hi havia variacions respecte als de 2019:
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-

Cost
Cost
Cost
Cost
Cost

unitari
unitari
unitari
unitari
unitari

categoria
categoria
categoria
categoria
categoria

de Psicòleg/a (Llicenciats): ...................
de (Diplomats)Educador/a Social:.........
de (Diplomats)Treballador/a Social: .....
Personal qualificat- Integrador/a:..........
Monitor/a (Administració i Serveis):.......

20,08
18,10
18,10
15,77
13,29

€
€
€
€
€

cost/hora
cost/hora
cost/hora
cost/hora
cost/hora

Altres tarifes:
- Cost unitari Ordinador Portàtil: .......109,57 € preu/mes
- Cost unitari Telefonia Mòbil: ..............11,73 € preu/mes
Aquests imports estan exempts d’IVA.
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El pressupost de l’encàrrec de tarifes per cost/hora de Recursos Humans va ser de
18.350,38h per un import de 305.430,28€ i els serveis de TIC un import de 9.461,40
sent el total de 314.891,68€.
Al mateix Decret també es preveia que la dotació podia ser ampliable en funció de les
necessitats i de les disponibilitats pressupostàries.
En data 23 de juny de 2021, la FES ha emès informe sobre la liquidació de l'encàrrec
de gestió del SIS que s’adjunta a l’expedient, que inclou:
- Factures emeses per la FES segons tarifes de serveis utilitzats i tenint en
compte que es van realitzar 16.989,7h. per un import de 287.355,76€ del qual
6.310,83€ són dels serveis TIC.
-Despeses reals de liquidació imputades als serveis per un import de
269.747,49€ del quals:
•
•
•

6.766,56€ són per altres serveis( assegurances RC i accidents , prevenció
riscos laboral i equips informàtics , telefonia i altres)
23.694,87€de despeses d’estructura
239.286,06€ de despeses de la tarifa cost/hora dels recursos humans .

FES ha abonat la quantitat de 17.608,27€ en concepte de diferència entre la tarifació
dels serveis prestats 269.747,49€ i la justificació del pagament realitzats pels mateixos
serveis (287.355,76€).
Aquest encàrrec, que s’efectuà per un import de 314.891,68€ es liquida per 269.747,49€
€ pels motius que s’exposen en els antecedents, per la qual cosa hi ha un un sobrant de
45.144,19€.
En data 29 de juliol de 2021 la Coordinadora de Serveis Socials ha emès informe en el
qual manifesta que, s'han realitzat els treballs en els termes previstos a l'encàrrec i al
document de condicions tècniques que es va elaborar per formular l'encàrrec, que
l’execució de l’encàrrec ha resultat satisfactòria per a l'Ajuntament de Reus, i que la
liquidació proposada per la FES s’ajusta als treballs realitzats i a les despeses
inherents a l’encàrrec.
En data 3 de setembre de 2021 la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia,
d'acord amb l'article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el
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règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local i les Bases
d'Execució del Pressupost d'aquesta Corporació.
Vist el decret de l’alcaldia número 2019011502 de data 10 de juliol de 2019, pel qual
es delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs, les encomanes de
gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu import sigui
competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les regidors/es
delegats/des.
Atès que els regidors delegats ostenten competències per aprovar aquells encàrrecs
l’import dels quals no superi els 25.000 euros, d'acord al decret de l'Alcaldia núm.
número 2019017983 de data 27 de novembre de 2019.
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Atès que l'òrgan competent per a la liquidació de la comanda ha d'ésser el competent
per a la seva aprovació.
Atès, doncs, que la liquidació de la comanda correspon a la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: APROVAR la liquidació de l’encàrrec a la “FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL”
(FES), per la gestió del desenvolupament dels programes Servei d'atenció diürna (SIS),
Servei d'atenció diürna ESTIU i Serveis socioeducatius davant de situacions de risc
(SIS) durant l'any 2020, que s'efectuà per decret d’avocació de l’Alcalde número
2020000899 de data 22 de gener de 2020.
Aquest encàrrec, que s’efectuà per un import de 314.891,68€ es liquida per
269.747,49€ pels motius que s’exposen en els antecedents, per la qual cosa hi ha un
un sobrant de 45.144,19€.
SEGON: APROVAR la baixa de l’import de 45.144,19€, desglossat, de les RC NIO
220200000001 per un import de 33.195,01€ i NIO 220200000081 per un import de
11.949,18€, corresponent a la diferència entre el pressupost de l’encàrrec i l’import a
liquidar.
TERCER: Notificar aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), als efectes
escaients.
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la corresponent notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la corresponent notificació.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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5. Benestar Social. Aprovació de la liquidació de l'encàrrec de gestió a la
"Fundació Educativa i Social" (FES), de projectes grupals, comunitaris,
d'intervenció educativa i cohesió social 2020.
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«Mitjançant d’avocació de l’Alcalde número 2020000085 de data 8 de gener de 2020,
es va aprovar l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, (en endavant FES) de
diferents projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i cohesió social,
durant l’any 2020, adreçats a diferents àmbits de població, amb l’objectiu comú de
promoure la integració social de les persones i famílies amb la comunitat, per un
import total de 197.912,44€ i que la Generalitat de Catalunya cofinançà a través de
l’Addenda de pròrroga per a l’anualitat 2020 del Contracte programa per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l'Ajuntament de Reus, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, formalitzada en data 14
de gener de 2020, són els següents:
- Projecte PONT ENTRE CULTURES (Fitxa núm. 30.1 Contracte-Programa de
mediació sociocultural-)
que es va portar a terme durant els períodes
compresos
entre els dies 07/01/2020 fins 19/06/2020 i 14/09/2020 fins
19/12/2020, i DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU POBLE GITANO, (Fitxa núm. 30.3
Contracte-Programa- Programes: diagnòstics participatius amb població gitana)
que es va portar a terme durant els períodes compresos durant els períodes
compresos entre els dies 07/01/2020 al 19/06/2020 i 28/09/2020 al 19/12/2020,
per un import total de 35.286,08€ a càrrec de l’aplicació pressupostària número
30422-23120-250.
- Projectes CASETA JOVE portat a terme durant els períodes compresos entre
els dies 08/01/2020 fins 04/06/2020 i 28/09/2020 fins al 17/12/2020, ESCALES–
MAS PELLICER per al període del 07/01/2020 fins 30/12/2020, CONVIU L'ESTIU
durant el període del entre el dies 30/06/20 fins 31/07/2020 i FOMENT XARXA
COMUNITÀRIA I RELACIONAL HORTS DE MIRÓ i ACCIÓ COMUNITÀRIA INTEGRAL
DTE. VÈ que es van portar a terme durant els períodes compresos entre els dies
07/01/2020 fins 30/12/2020, (Fitxa núm. 29.1 Contracte-Programa de
desenvolupament comunitari i la fitxa Contracte-Programa- núm. 29.2 Programa d’acció comunitària integral), per un import total de 98.212,52€ a
càrrec de l’aplicació pressupostària número 30422-23128-250 .
- Els projectes SUPORT AL DIA A DIA i SUPORT AL DIA A DIA-HABITATGE SEGUR
per al període del 07/01/20 fins 30/12/2020, (no té fitxa), per un import de total
64.413,84€ a càrrec de l’aplicació pressupostària número 30422-23122-250, .
L’import de cofinançament del Contracte-Programa no podia ser inferior, en cap cas, al
66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels
serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a
l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials.
A l'esmentat decret també es va aprovar mantenir les tarifes a aplicar, aprovades per
decret número 2019009396 de data 24 de maig de 2019 ja que un cop revisats els
costos, tant directes com indirectes, que comportaven l'execució del projecte, es va
constatar que no hi havia variacions respecte als de 2019:
•
•
•

Cost unitari categoria d’Administració i serveis: .....13,29 € cost/hora
Cost unitari categoria de Personal qualificat: ..........15,77 € cost/hora
Cost unitari categoria de Diplomat- preu hora:........18,10 € cost/hora
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•
•
•

Cost unitari categoria de Tècnic grau mig: ...............17,82 € cost/hora
Cost unitari categoria de Monitor de lleure: ............14,48 € cost/hora
Cost unitari categoria de Director de lleure:.............19,70 € cost/hora

Altres tarifes:
•
•

Cost unitari Ordinador Portàtil: .......109,57€ preu/mes
Cost unitari Telefonia Mòbil:.............11,73 € preu/mes

Aquests imports estan exempts d’IVA
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El pressupost de l’encàrrec de tarifes per cost/hora de Recursos Humans va ser de
11.492h per un import de 189.617,12 € i els serveis de TIC un import de 8.295,32€
sent el total de 197.912,44€.
Al mateix Decret també es preveia que la dotació podia ser ampliable en funció de les
necessitats i de les disponibilitats pressupostàries.
En data 23 de juny de 2021 la FES emet informe sobre la liquidació presentada, que
s’adjunta a l’expedient, que inclou:
- Factures emeses per la FES segons tarifes de serveis utilitzats i tenint en
compte que es van realitzar 10.259,42h per un import de 171.069,71€ per un import
del qual 6.310,83€ són dels serveis TIC.
-Despeses reals de liquidació imputades als serveis per un import de
162.855,67€ del quals:
•
•
•

4.469,92€ són per altres serveis( assegurances RC i accidents , prevenció
riscos laboral i equips informàtics , telefonia i altres)
14.305,38€ de despeses d’estructura
144.080,37€ de despeses de la tarifa cost/hora dels recursos humans .

FES ha abonat la quantitat de 8.214,04€ en concepte de diferència entre la tarifació dels
serveis prestats (171.069,71€) i la justificació del pagament realitzats pels mateixos
serveis (162.855,67€).
Aquest encàrrec, que s’efectuà per un import de 197.912,44€ es liquida per 162.855,67€
pels motius que s’exposen en els antecedents, per la qual cosa hi ha un un sobrant de
35.056,77€.
En data 29 de juliol de 2021 la Coordinadora de Serveis Socials ha emès informe en el
qual manifesta que, s'han realitzat els treballs en els termes previstos a l'encàrrec i al
document de condicions tècniques que es va elaborar per formular l'encàrrec, que
l’execució de l’encàrrec ha resultat satisfactòria per a l'Ajuntament de Reus, i que la
liquidació proposada per la FES s’ajusta als treballs realitzats i a les despeses
inherents a l’encàrrec.
En data 3 de setembre de 2021 la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia,
d'acord amb l'article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el
règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local i les Bases
d'Execució del Pressupost d'aquesta Corporació.
Vist el decret de l’alcaldia número 2019011502 de data 10 de juliol de 2019, pel qual
es delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs, les encomanes de
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gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu import sigui
competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les regidors/es
delegats/des.
Atès que els regidors delegats ostenten competències per aprovar aquells encàrrecs
l’import dels quals no superi els 25.000 euros, d'acord al decret de l'Alcaldia núm.
número 2019017983 de data 27 de novembre de 2019.
Atès que l'òrgan competent per a la liquidació de la comanda ha d'ésser el competent
per a la seva aprovació.
Atès, doncs, que la liquidació de la comanda correspon a la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia.
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Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: APROVAR la liquidació de l’encàrrec a la “FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL”
(FES), de la gestió del projectes grupals, comunitaris, d’intervenció educativa i cohesió
social, durant l’any 2020, esmentats als antecedents, que s'efectuà per decret
d’avocació de l’Alcalde número 2020000085 de data 8 de gener de 2020.
Aquest encàrrec, que s’efectuà per un import de 197.912,44€, es liquida per
162.855,67€, pels motius que s’exposen en els antecedents, per la qual cosa hi ha un
sobrant de 35.056,77€.
SEGON: APROVAR la baixa, de l’import de 35.056,77€, desglossat de les AD NIO
220200000082 per un import de 6.364,09€, AD NIO 220200000083 per un import de
18.487,78€, i AD NIO 220200000084 per un import de 10.204,90€, corresponent a la
diferència entre el pressupost de l’encàrrec i l’import a liquidar
TERCER: NOTIFICAR aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), als
efectes escaients.
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu podeu interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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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