ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 17/2021
Caràcter: Ordinària
Data: 17/12/2021
Horari: 09:00 - 09:10 h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Teresa Pallarès Piqué (s’incorpora a la sessió en el moment què es dirà)
S'han excusat:
Noemí Llauradó Sans
Marina Berasategui Canals
Montserrat Caelles Bertran

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

També assisteix:
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari, que actua com a secretari en funcions.
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l’Alcaldia.
2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 26 de novembre de
2021.
3. Patrimoni del Sòl. Concessió demanial de l’ús privatiu de l’immoble de propietat
municipal situat al c/ Capçanes núm. 4, amb destí a la millora de la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat intel·lectual en el marc de l’activitat i gestió que
realitza l’Associació Taller Baix Camp.
4. Salut i Ciutadania. Liquidació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social per la
gestió del servei de desenvolupament de polítiques d’envelliment actiu al Municipi i
dinamització dels casals municipals de la Gent Gran 2020-2021.
5. Polítiques de Gènere. Aprovació de l'encàrrec a la Fundació Educativa i Social per
la gestió dels serveis relacionats amb el programa de dinamització del Pla municipal
de polítiques LGBTI+ per a l'any 2022.
6. Benestar Social. Aprovació de l’ampliació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i
Social per la gestió del Servei d’ajuda a domicili per a l’any 2021.
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7. Benestar social. Aprovació del conveni marc de col·laboració amb l’Associació de
familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament Taller Baix
Camp i la Fundació privada Banc dels aliments de les Comarques de Tarragona pel
projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos per a l’any 2022.
8. Benestar Social. Aprovació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social per la
gestió del servei de 29 places d’acolliment residencial per a gent gran per a persones
grans dependents a la residència Horts de Miró per a l’any 2022.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
ACTIVITATS DE LA PERSONA
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

9. Educació. Aprovació de la cinquena addenda al conveni de col·laboració amb el
departament d’Educació de la Generalitat per al desplegament de les mesures del Pla
de Millora d'Oportunitats Educatives en el marc dels plans educatius d'entorn del curs
2021-2022.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
10. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya per al desenvolupament del projecte comunitari per a
escales del Barri Mas Pellicer a Sant Josep Obrer per a l’any 2021.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Informació de l’Alcaldia.
L'alcalde informa de les principals activitats institucionals dutes a terme per l'Alcaldia
des de la passada Junta de Govern Local:
•

Signatura de l'acord de la constitució de l'Associació d'Organitzacions de
Productors d'Avellana al Palau Bofarull.

•

Acte pel 40 aniversari de l'Escola Cèlia Artiga.

•

Inauguració de les llums de Nadal i de l'inici de la Campanya de Nadal a la pl.
Mercadal.

•

Recepció dels patrons de la Fundació Teatre Fortuny al Teatre Fortuny.

•

Concert commemoratiu pel centenari de l'Associació de Concerts Camerata XXI
al Teatre Fortuny.

•

Inauguració del local de Vespa Club al c/ Roig i Soler, 13-17.

•

Esmorzar popular i posterior vermut amb l'Associació de veïns Primer de Maig.

•

Jornada del Consell Municipal de Cultura Reus al Tecnoparc.

•

Visita a la Fira d'Entitats a la pl. Abat Oliba.
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•

Concert de Sta. Cecília de la Banda Simfònica de Reus al Teatre Bartrina.

•

I Cursa per la Integració organitzada per l’Associació Supera’t.

•

Trobada de puntaires, vermut solidari i altres activitats per "La Marató de TV3"
organitzades per l'Associació de veïns del Barri Gaudí.

•

Presentació de la nova secció del Club Reus Deportiu "Fotografia i d'Audiovisual"
a la Sala Polivalent del Club.

•

Dinar benèfic pel 112è aniversari del Club Reus Deportiu al Pavelló del Club.

•

Inauguració del Polilleuger de l'Escola Cèlia Artiga.

•

Encesa de l'arbre de Nadal de l'Associació de Veïns Mas Abelló al Centre Civic
Mas Abelló.

•

Actes del Dia Nacional de Romania, al Centre Cívic Migjorn.

•

Inauguració del Mercadet de Nadal a la pl. Mercadal.

•

Inauguració del polilleuger Joan Rebull.

•

Acte institucional del Dia Internacional de les persones amb discapacitat al
Centre Cultural El Castell.

•

Concert solidari d'Ariel Santamaria i "El Niño González" a la pl. Cultura de la
Pau.

•

Inauguració de la Setmana Cultural del Centro Extremeño, a l'esmentat Centre.

•

Sopar de convivència organitzat per l'Associació de veïns del Barri Montserrat.

•

Fira de l'Oli d'Almoster.

•

Presentació dels equips pel 40è aniversari UDC Mas Pellicer, al Camp Municipal
Mas Iglesias.

•

Missa rociera i posterior vermut organitzat per l'Associació de veïns del Barri
Immaculada.

•

Trobada de Balls i Ritmes, al Pavelló Olímpic Municipal.

•

Partit CTT Ganxets-Hongria, al Club Tennis Taula Ganxets.

•

Premi Martí Queixalós, al Centre Amics de Reus.

•

Dinar de germanor al Centro Extremeño, a l'esmentat centre.

•

Presentació dels equips de Bàsquet Ploms-Salle Reus, al Pavelló Olímpic
Municipal.
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•

Presentació del llibre "Consolación", a la Prioral de Sant Pere.

•

Sopar per celebrar el 50è aniversari de Industries Preciber, al restaurant
Bodegues Rofes.

•

Celebració de la Guàrdia Urbana de la festa patronal de Sant Miquel, al Teatre
Bartrina.

2. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió de 26 de
novembre de 2021.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 26 de novembre de
2021 per assentiment.
Signat electrònicament
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3. Patrimoni del Sòl. Concessió demanial de l’ús privatiu de l’immoble de
propietat municipal situat al c/ Capçanes núm. 4, amb destí a la millora de la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual en el marc de
l’activitat i gestió que realitza l’Associació Taller Baix Camp.
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"L’Ajuntament de Reus és propietari de l’immoble situat al c/ Capçanes núms. 4, la
seva ref. cad. és 9382502CF3598C0001IX, amb una superfície registral de és 2.606
m2 , inscrita al Registre de la Propietat núm. 1, al volum 1.408, llibre 926, full 96, finca
46.447, lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris. Està classificat de sòl urbà amb
qualificació d’equipament públic. Aquesta finca té la consideració de bé de domini
públic per ser afecte a l’ús o servei públic i correspon a l’Ajuntament en virtut de
l’adjudicació, en concepte d’equipament públic en el Projecte de Compensació del PP
del sector D-2 «Granja Roig» en quan al terreny, i a títol d’expropiació forçosa pel que
respecta a l’edificació.
L’ASSOCIACIÓ TALLER BAIX CAMP és titular de la llicència municipal que l’ autoritza
l’ús privatiu “de l’edifici -i terreny adjacent de 2.606 m2 de superfície-» d’aquesta
finca. Aquesta llicència fou concedida mitjançant Decret de data 17/12/1996, núm.
522.
L’ASSOCIACIÓ TALLER BAIX CAMP ha manifestat a l’Ajuntament la voluntat de seguir
millorant els serveis que ofereix a les persones ateses i amb la constant voluntat
d’adaptar-se a les seves necessitats, es planteja ampliar les instal·lacions residencials
i de centre ocupacional en l’espai de Masia Roig, en un màxim de 600m2 construïts.
Aquesta necessitat ve donada, en gran part, per adaptar els serveis residencials a la
nova realitat provocada per la Pandèmia de la Covid 19 i al progressiu envelliment de
les persones ateses, fets pels quals es aconsellable la construcció d’una nova llar
residencia per 12 persones amb discapacitat intel·lectual adaptada a les noves
necessitats, sobretot sanitàries, i aprofitar les sinergies que es generarien amb la llar
residència ja existent a Masia Roig; d’aquesta manera conjuntament s’assoliria un
espai residencial per un total 36 persones amb discapacitat intel·lectual i 40 de
centre de dia (ampliant l’actual centre amb dues noves aules per 16 persones)
La cap de l’Àrea de Benestar Social ha emès informe en data 13.10.2021 en el que es
posa de manifest, entre d’altres, que «Pel que fa als recursos que la societat ha
generat per tenir cura de les persones amb diversitat intel·lectual que no poden ser
ateses pels seus familiars, i que en aquest cas el Taller Baix Camp ofereix
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l’alternativa, són les residències I les llars residències» .«El Taller Baix Camp com a
entitat sense ànim de lucre amb seu a Reus que actua per a totes les persones amb
discapacitat intel·lectual adultes i les seves famílies, preferentment de la comarca del
Baix Camp, respon sempre al principi de solidaritat. És una entitat que mitjançant
tots els serveis ficats en marxa pot garantir drets fonamentals I protegir a col·lectius
vulnerables amb la missió de millorar la seva qualitat de vida. En aquest sentit el TBC
és una entitat de referència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual a la ciutat de
Reus i l’única amb la capacitat suficient per desenvolupar aquesta activitat de
manera integral.»
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L'art. 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques (LPAP), estableix que «podrà acordar-se l'atorgament directe en els supòsits
previstos a l’art. 137.4 d’aquesta llei, quan es donin circumstàncies excepcionals,
degudament justificades, o en altres supòsits establerts per les lleis». A l’art. 137.4
LPAP, s’estableix «es podrà acordar l’adjudicació directa en els següents supòsits: ... b)
Quan l’adquirent sigui una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública».
Les circumstàncies excepcionals, en el present supòsit, son les que resulten
justificades i detallades a l’informe de la Regidoria de l'àrea de Benestar Social de
l'Ajuntament de Reus.
L’Associació Taller Baix Camp és una entitat declarada d’interès públic per Ordre del
Ministeri d’Interior de data 6 de març de 1997. Es troba inscrita al Registre
d’Associacions amb el número 675 de la secció 1 a del Registre de Tarragona.
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Per implementar les finalitats referides als paràgrafs precedents, s’ha elaborat el plec
de clàusules administratives que regeix la concessió demanial de l’ús privatiu del
l’immoble referit.
Vist que l’apartat 9 de la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), estableix que en les entitats locals
correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals la competència per a
l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes, quan el pressupost base de
licitació no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de
tres milions d’euros. Aquesta competència es troba delegada en la Junta de Govern
Local segons decret núm 2019011502, de data 10 de juliol de 2019 ( BOPT
22/07/2019) en el supòsit d’adjudicació de concessions sobre els béns municipals i
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan els seu
valor superi els cent vint mil euros i no excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris
del pressupost ni l’import de tres milions d’euros. En el present supòsit es tracta d’una
concessió de caràcter gratuït i l’immoble està valorat en 727.871,36 euros.
Per tot l'exposat, considerant l’interès públic per la ciutat, vista la documentació i els
informes incorporats a l'expedient, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels acords següents:
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives que regeix la concessió
demanial de l’ús privatiu de l’immoble de propietat municipal situat al c/ Capçanes
núm. 4, amb destí a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual en el marc de l’activitat i gestió que realitza l’associació taller baix camp,
en compliment de la seva finalitat estatutària.
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SEGON. Adjudicar la concessió demanial de l’ús privatiu de l’immoble de propietat
municipal de forma directa, a l’Associació Taller Baix Camp amb destí a la a la millora
de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual en el marc de
l’activitat i gestió que realitza l’associació , en compliment de la seva finalitat
estatutària. Aquesta concessió demanial s’atorga amb subjecció al plec de clàusules
referit a l’apartat primer. El termini d’aquesta concessió serà de cinquanta anys,
comptats a partir del dia següent al de la formalització administrativa de la mateixa.
TERCER. Sotmetre el plec de clàusules i aquesta adjudicació, al tràmit d’informació
pública per un termini de 20 dies, per tal que es puguin formular al·legacions. Si no es
formula cap al·legació, els plecs i l’adjudicació s’entendran aprovats definitivament,
sense necessitat de nou acord.
Signat electrònicament
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QUART. Facultar indistintament a l’alcalde i a la regidora delegada d’Urbanisme i
Mobilitat per a la formalització de la concessió de conformitat amb l’establert al plec
de clàusules. "
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
4. Salut i Ciutadania. Liquidació de l'encàrrec a la Fundació Educativa Social
del servei de desenvolupament de polítiques d'envelliment actiu al municipi i
dinamitzar els casals municipals de la Gent Gran 2020-21.
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"Atès que per decret de l’Alcaldia 2020012027 de data 4 de setembre de 2020, es va
aprovar l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social per desenvolupar polítiques
d’envelliment actiu al municipi i dinamitzar els Casals Municipals de la Gent Gran,
durant el període que va de l’1 de setembre de 2020 al 25 de juny de 2021, per una
despesa màxima de 34.904,41 € (import no subjecte a IVA), repartits en dos exercicis
(14.041,46 € a l’exercici 2020 i 20.862,95 € a l’exercici 2021) amb càrrec de la partida
pressupostària 30438 23200 260 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Reus.
Atès que aquest encàrrec va ser ampliat fins al 31 d’agost de 2021 per acord de la
Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2021 i es va incrementar l’import
d’execució fins als 41.816,86 € (import no subjecte a IVA). Aquesta despesa addicional
de 6.912,45 € es va aplicar a la partida pressupostària 30438 23200 260 del
pressupost de despeses de l’Ajuntament de Reus per a l’any 2021.
L’encàrrec aprovat preveu que si la liquidació de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un
import inferior al que s'aprovà en el moment de la seva formulació, l'òrgan competent
haurà d'aprovar aquesta liquidació, amb la prèvia emissió del corresponent informe
per part del departament tramitador on es justifiqui aquesta minoració.
En data 19 de novembre de 2021, la tècnica de Programes i Projectes i la gerència
d'àmbit de serveis a la persona han emès un informe en el qual es manifesta que
s'han realitzat els treballs en els termes previstos a l’encàrrec formalitzat en el seu
moment i informen favorablement la liquidació de l’encàrrec, per un import de
30.473,12 €, de conformitat amb el detall que consta a l’informe esmentat, i ofereixen
la informació que justifica aquesta minoració.
En data 1 de desembre 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.
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Vist, així mateix, el decret de l’alcaldia número 2019011502 de data 10 de juliol de
2019, pel qual es delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs, les
encomanes de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu
import sigui competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les
regidors/es delegats/des.
Atès que els regidors delegats ostenten competències per aprovar aquells encàrrecs
l’import dels quals no superi els 25.000 euros, d'acord amb el decret de l'Alcaldia
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.
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Atès, doncs, que la liquidació de la comanda correspon a la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar la liquidació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social (FES) del
servei de desenvolupament de polítiques d’envelliment actiu al Municipi i dinamitzar
els casals municipals de la Gent Gran, per un import de 30.473,12 €.
SEGON: Aprovar la baixa de l’import sobrant de 11.343,74 € (dels quals 4.144,36 €
corresponen a l’exercici 2020 i 7.199,38 € corresponen a l’exercici 2021) de la partida
30438 23200 260 del pressupost municipal de despeses.
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TERCER: Notificar aquest acord a la Fundació Educativa i Social (FES) , als efectes
pertinents.
Aquesta acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
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.
5. Polítiques de Gènere. Aprovació de l'encàrrec a la Fundació Educativa i
Social per la gestió dels serveis relacionats amb el programa de dinamització
del Pla municipal de polítiques LGBTI+ per a l'any 2022.
"La Regidoria delegada de Participació, Bon Govern i Serveis Generals té atribuït
d’entre d’altres, l’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius
en matèria de participació ciutadana, plans estratègics, programes transversals de
participació, centres cívics, polítiques d'igualtat, Casal de les Dones, solidaritat i
cooperació, polítiques en matèria de LGBTI+, transparència, bon govern, accés a la
informació pública, organització i serveis municipals de règim interior, arxius, OAC i
serveis municipals de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions així com
l’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a la participació ciutadana.
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L’Ajuntament de Reus, en el plenari del dia 11 de gener de 2019 va aprovar el Pla
Municipal de Polítiques LGBTI+ com a instrument per desenvolupar el pla d’acció en
referència a les polítiques LGBTI+ a la ciutat.
L’Ajuntament també disposa d’un Pla Municipal de Polítiques de Gènere aprovat
inicialment l’any 2007 i renovat el darrer 29 de novembre de 2019 amb la voluntat de
desenvolupar les eines descrites per una plena igualtat entre les dones i els homes de
la ciutat.
Vist que, es pretén portar a terme diferents tasques per tal d’estudiar, recollir i
connectar les accions a desenvolupar de cada Pla a través de la transversalitat dels
diferents departaments implicats de l’Ajuntament de Reus.
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Els serveis a contractar tenen un enllaç general amb les accions del Pla d’Acció
Municipal (PAM) de la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals,
concretament amb la Unitat Orgànica de Polítiques d’Igualtat:
1- Desenvolupar les accions existents al Pla Municipal de Polítiques LGBTI+
Accions PAM relacionades:
• 1.1.2.1 Promoure les entitats de dones i LGBTI+.
• 1.1.2.2 Realitzar jornades participatives per apropar les conseqüències del
masclisme i la LGTBI+fòbia.
• 1.1.2.3 Organitzar tallers i tertúlies de sensibilització en igualtat, diversitat
sexual i gènere.
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2- Realització d’accions enfocades a dones joves (20 a 50 anys)
Accions PAM relacionades:
• 1.1.1.3 Impulsar des del Casal de les Dones un grup d’autoajuda per a dones
de la ciutat de Reus.
• 1.1.2.1 Promoure les entitats i els col·lectius de dones i LGTBI+.
• 1.1.2.3 Organitzar tallers i tertúlies de sensibilització en igualtat, diversitat
sexual i gènere.
3- Programació d’accions coeducatives per a primària.
Accions PAM relacionades:
• 1.1.3.1 Realitzar tallers als instituts en temes d’educació sexual, coeducació,
etc.
En data 2 de desembre de 2021 la gerent de Serveis a la persona i la tècnica de
polítiques d’igualtat en data 17 de novembre de 2022 han emès informe
favorable.
En data 2 de desembre de 2021 l’assessoria jurídica emet informe favorable.
En data 10 de desembre de 2021 , s’emet informe de fiscalització prèvia
favorable.
La regidoria delegada de Participació, Bon Govern i Serveis Generals no ostenta els
recursos adients per l’execució d’aquests serveis.
La FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (abans FUNDACIÓ PER L'ACCIÓ EDUCATIVA) té,
entre d’altres finalitats fundacionals, la prestació, gestió i promoció de tota classe
d'activitats incloses les del tipus gerencial, tècnic i administratiu, referents o
relacionades amb serveis educatius i d’ensenyament, ja siguin obligatoris o no
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obligatoris, servei domiciliaris d’assistència, ajuda i suport i qualsevol altres serveis o
activitats directament relacionades amb les necessitats de persones al llarg del seu
cicle vital segons consta als seus estatuts, elevats a escriptura pública atorgada el
31/10/2018 davant la Notària de Reus senyora Elena Cantos Márquez amb el núm.
Protocol 1521/2018, que eleva a públics els acords del Patronat de data 26 de juliol de
2018 i amb diligència de 22/01/2019 que ha estat inscrita en el Registre de fundacions
de la Generalitat de Catalunya.
Per acord de Ple de data 4 de març de 2019, es declara la condició de mitjà propi i
servei tècnic de la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL 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.
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L’ens esmentat disposa dels recursos adients per desenvolupar la gestió d’aquestes
accions.
La durada de l’encàrrec pel servei relacionat amb el programa de dinamització del
pla municipal de polítiques LGBTI+ per a l’any 2022 és del 1 de gener del 2022 al 31
de desembre del 2022 en una jornada de 37h setmanals.
Pel que fa a les tarifes a aplicar, mitjançant les quals es compensarà a la FUNDACIÓ
EDUCATIVA I SOCIAL per l’execució de l’encàrrec, aquestes han de seguir els següents
paràmetres:
TARIFES
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Graduat superior. Suport tècnic -15,88 €/hora
Materials EPIS - 0,076 €/hora
Eines TIC – 11,73 €/hora
La FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL està exempta d’IVA per aquest servei.
Aquesta tarifa es podrà revisar en funció de les necessitats i dels costos imprevistos
que puguin sorgir. La durada de l’encàrrec és del 1 de gener del 2022 al 31 de
desembre de 2022. El que suposa:
Despesa
Despesa personal

Cost/hora Personal qualificat
(segons conveni acció social)
Salari
Seguretat Social

10,79 €
3,52 €

Despeses generals indirectes i estructurals.
Assegurances RC, accidents, gestió

1,50 €

Despesa prevenció riscos laborals. Correspon a
seguretat en el treball, higiene, medicina del treball....

0,07 €
15,88 €

Això suposa una despesa màxima prevista de 30.553,12 €. - Materials EPIS: El període de l’encàrrec que correspon a l’any 2022 és de l’1 de gener
al 31 de de desembre, que seran 260 dies per 7,4 hores diàries - material EPIS per
0,076 € per hora, el detall de la despesa és el següent:
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Servei EPIS
EPIS

Cost/hora

Mascaretes

0,015 €

Gel hidroalcohòlic

0,018 €

Guants

0,043 €
0,076 €

Tarifa/hora 2022

0,076€

Això suposa una despesa màxima de 146,22 €.
El càlcul de la despesa màxima prevista d’aquest encàrrec és de 30.699,34 €.
Signat electrònicament
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Aquesta despesa es calcula a partir de les tarifes aprovades i el nombre d’hores que
s’han de realitzar durant els períodes assenyalats.
Pel desenvolupament del servei els altres recursos personals i materials necessaris
seran aportats pels departaments de Polítiques d’Igualtat en col·laboració amb la resta
de serveis de l’Ajuntament.
REQUISITS DEL SERVEI
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• Període de l’encàrrec: del 01/01/2022 al 31/12/2022
• Temps de dedicació necessari pel servei: 37h setmanals en horari flexible de
matí i tarda segons la necessitat del servei. De dilluns a divendres en dies
laborables a 7,4 hores diàries.
• Àmbit d’actuació: Polítiques de gènere i acció social.
• Perfil del professional: Formació Professional Grau Superior en promoció per la
igualtat – tècnic especialista en igualtat.
• Funcions a desenvolupar:
- Desenvolupar les accions existents al programa de dinamització del Pla
Municipal de Polítiques LGBTI+
- Realització d’accions enfocades a dones joves (20 a 50 anys) (objectiu 3.5
PPG)
- Programació d’accions coeducatives per a primària. (objectiu 5.2 PPG)
El personal adscrit a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots els
efectes de la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, i haurà de formar part de la seva
plantilla. Estarà sota la supervisió de FES, i coordinat en la direcció específica del
projecte a càrrec del departament de Polítiques d’Igualtat.
Atès que la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL és una fundació de SAGESSA, Assistència
Sanitària i Social, SA, i el capital social d’aquesta entitat correspon majoritàriament a
l’Hospital Sant Joan de Reus, SA el capital social del qual pertany íntegrament a
l’Ajuntament de Reus.
La condició de mitjà propi personificat per part de la FES en realitza els termes de la
Llei de contractes del Sector Públic, i en aquest sentit l'article 32 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic permet que els poders adjudicadors
puguin executar de manera directa prestacions pròpies dels contractes de serveis
mitjançant encàrrec a mitjans propis personificats previ el compliment de determinats
requisits i a canvi de compensació tarifaria.
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Així mateix la compensació al poder adjudicatari es regularà per referència a tarifes
aprovades per l’Entitat Pública de la qual depèn el mitjà propi personificat per les
activitats objecte de l’encàrrec.
Atès que en la realització dels treballs objecte dels encàrrecs, FUNDACIÓ EDUCATIVA I
SOCIAL podrà contractar, parcialment, a tercers la realització, sempre i quan es
mantingui que executa més del 50% de cada encàrrec amb mitjans propis.
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En el cas que es ocupa es fa l’encàrrec a FES com a mitjà propi personificat de
l’Ajuntament atenent a les següents circumstàncies:
• El departament de Polítiques d’Igualtat no disposen de recursos personals
adients per executar-lo.
• El servei que pretén dur a terme estaria dins de l’objecte i activitats
fundacionals de FES.
• Es treballen aspectes relacionats amb l’acció social i la igualtat de gènere.
• El servei es desenvolupa en el marc de polítiques d’igualtat relacionat amb la
sensibilització i la igualtat de gènere.
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Es manifesta que resulta més beneficiós per l’Ajuntament fer-ho a través de FES que
amb mitjans propis pels següents motius:
• El servei és eventual perfectament adient a la manera de treballa per part de
FES en aquest tipus de serveis. La substitució de la persona per qualsevol
circumstància sobrevinguda seria immediata.
• L’encàrrec a FES pressuposa que té una plantilla de personal perfectament
qualificada. per aquest tipus de tasques de caire social i educatives.
• Amb sistema d’encàrrec hi ha la possibilitat que la despesa sigui cofinançada
com a subvenció.
Vist que resulta d’aplicació el que disposa l'article 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic respecte a les entitats considerades com a mitjà
propi.
Segons l’'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP) per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, possibilita als poders adjudicadors que s’encarreguin a entitats que
tinguin la planificació de mitjà propi personificat les prestacions pròpies dels
contractes de serveis, i que l’encàrrec no tindrà la consideració de contracte.
L’esmentat article 32 de la LCSP estableix que la compensació al poder adjudicador es
regularà per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual depèn el
mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec. Aquestes tarifes es
calculen de manera que representin els costos reals de realització de les unitats
produïdes (servei) directament pel mitjà propi.
Atès que la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL ha d’ajustar la seva actuació en aquest
àmbit a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personal i a la llibre circulació d'aquestes dades, com a tercer
encarregat del tractament de dades de caràcter personal. TERCER.- Els regidors
delegats ostenten competències per aprovar aquells encàrrecs l’import dels quals no
superi els 25.000 euros, d'acord amb l’apartat tretzè, del decret de l'Alcaldia núm.
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2019017983, de data 27 de novembre de 2019 (BOPT de data 12 de desembre de
2019).
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 encomanes
de gestió quan el seu import no superi els 25.000 euros.
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 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.
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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.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar les tarifes a aplicar a l’encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I
SOCIAL per a desenvolupar pel serveis relacionats amb el programa de
dinamització del pla municipal de polítiques LGBTI+ 2022 amb els imports
proposats com a unitats de referència.
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a) Graduat superior. Suport tècnic -15,88 €/hora
b) Materials EPIS. - 0,076 €/hora
El personal afecte a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots els
efectes de la Fundació Educativa i Social o de l'empresa a qui aquesta li
encarregui l'execució de les mateixes, segons correspongui, que hauran de
complir, en tot moment, les obligacions derivades de la legislació laboral, de
seguretat i salut en el treball i previsions socials, essent responsables directes de
tots els pagaments i indemnitzacions que es pugin derivar de l'incompliment de
les seves obligacions generals o particulars relatives a la seguretat social i
ordenació de treball, quedant l'Ajuntament de Reus exonerat de qualsevol tipus de
responsabilitat, solidària o subsidiària, d'aquest tipus en què pugui incórrer la
referida empresa o el seu personal.
SEGON:
Aprovar l'encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, per a
desenvolupar accions existents al Pla Municipal de Polítiques LGBTI+, per al
període del 1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022.
L'encàrrec s'aprova de forma anticipada i la seva vigència queda condicionada a
l'entrada en vigor del pressupost de l'exercici 2022 i a l'existència de crèdit adequat i
suficient per a l'exercici 2022.
TERCER : Aprovar la despesa derivada d’aquest encàrrec, condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’any 2022, pel
període de l’1 de gener al 31 de desembre 2022, ambdós inclosos, a càrrec del
pressupost de despeses de 2022 de l’Ajuntament per un import màxim total de
30.699,34 € per part de Polítiques d’Igualtat.
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Aquest import correspon a l’exercici 2022 i s’ha d’imputar a la partida
pressupostaria 31037- 23208-260 Participació-Activitats Gènere-Treballs fets per
fundacions.
La quantia 30.699,34 € s'haurà d'imputar al pressupost del 2022 en el qual
s'haurà d'habilitar crèdit adequat i suficient. D'acord amb els següent detall:
Any 2022: total 30.699,34 €
• Servei de suport tècnic a les polítiques d’igualtat de gènere pel programa
de dinamització del pla municipal de polítiques LGBTI+ 2022: 30.553,12 €.
• Material EPIS: 146,22 €
La despesa màxima prevista d’aquest encàrrec per al període comprès entre el 1
de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022 és de 30.699,34 €.
Signat electrònicament
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Aquests imports estan exempts d’IVA
QUART: Aprovar el contracte encarregat de tractament de dades entre aquest
Ajuntament i la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL per al tractament de les dades de
caràcter personal inherents a les accions de col·laboració derivades de l’encàrrec que
es vol aprovar, i que es faculti a la regidora delegada de Participació, Bon Govern i
Serveis Generals, Sra. MARINA BERASATEGUI CANALS per tal que formalitzi l’esmentat
contracte.
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CINQUÈ: El pagament d’aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació de
factura mensual emesa per la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES). L'import de cada
factura correspondrà als serveis efectivament prestats; les factures s'emetran amb
periodicitat mensual pels serveis prestats, en consonància amb les tarifes aprovades.
Les esmentades factures es presentaran en el termini de quinze dies des de la
finalització del període a facturar 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
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.
SISÈ: Instar la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), per realitzar els tràmits
necessaris per desenvolupar el present encàrrec.
SETÈ: Correspondrà a l’Ajuntament la superior direcció, control i supervisió de
l’encàrrec efectuat. Les persones responsables d’aquest encàrrec seran els
treballadors municipals de l’àrea de Polítiques d’Igualtat responsables del servei.
VUITÈ: L'entitat receptora de l'encàrrec prevista en aquest acord tindrà l'obligació de
facilitar a l'Ajuntament la informació que preveu l'article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, d'accés a la informació pública i bon govern.
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NOVÈ: El present encàrrec tindrà com a clàusula resolutòria expressa de compliment i
manteniment per part de l'entitat receptora de l'encàrrec de la condició de mitjà propi
personificat, en els termes previstos a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic. L'incompliment sobrevingut dels requisits per
mantenir aquesta condició comportarà la impossibilitat de seguir efectuant encàrrecs
i, si s'escau, la resolució anticipada i liquidació del present encàrrec, sens perjudici, de
l'establiment del règim transitori que s'escaigui, atesa la rellevància del servei que es
gestiona.
DESÈ: Publicar el present encàrrec al perfil del contractant, en els termes previstos al
primer paràgraf de l'article 63.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
Signat electrònicament
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ONZÈ: Donar trasllat del present acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES), als
efectes pertinents.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
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.
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Ho mana i signa la regidora delegada de l'Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis
Generals en virtut de les competències delegades per Decret de l'Alcaldia de data 27
de novembre de 2019 (BOPT de 12 de desembre de 2019), a la ciutat de Reus, el dia
que consta en la diligència de registre."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Benestar Social. Aprovació de l’ampliació de l’encàrrec a la Fundació
Educativa i Social per la gestió del Servei d’ajuda a domicili per a l’any 2021.
"En sessió duta a terme en data 29 de gener de 2021, la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Reus acordà aprovar l'encàrrec de gestió a la Fundació Educativa i
Social (en endavant FES) del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) per a l’any 2021, i es van
aprovar les tarifes següents:
- Tarifa categoria de Treballadora Familiar .....17,97 € preu/hora
- Tarifa de categoria d’Auxiliar de la llar..........15,87 € preu/hora
- Tarifa de categoria de Treballadora Familiar amb horari nocturns, diumenges i
festius(increment del 25% del preu)................22,46 € preu/hora
Altres tarifes:
- Equipaments de Protecció Individual requerits davant la situació de la crisi sanitària
pel COVID-19 (EPI’s) per un total de 0,15 euros cost/hora.
Aquests imports estan exempts d’IVA.
El pressupost de despesa aprovat pel període esmentat va ser de 1.580.000,00 €
(exempt d’IVA), imputat a l'aplicació pressupostària 30422-23115-250 del pressupost
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municipal de despeses que podia ser ampliable en funció de les necessitats i de les
disponibilitats pressupostàries.
En data 9 de desembre de 2021, la Cap de Servei de Serveis Socials emet informe pel
qual proposa ampliar l'encàrrec de gestió de servei d'ajuda a domicili, per un import
màxim de 265.000 € (exempt d' IVA), atès l’augment de casos detectats i el seu nivell
de risc, el que comporta un cost total de l’encàrrec de 1.845.000 euros.
En data 10 de desembre de 2021 l’Assessoria jurídica emet informe pel qual manifesta
que no concorren obstacles de naturalesa jurídics que impedeixin l'aprovació de
l’ampliació de l’import de l’encàrrec, en els termes indicats al paràgraf anterior.
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En data 14 de desembre de 2021 s’emet l'informe de fiscalització prèvia, d'acord amb
l'article 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.
La Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social no ostenta els recursos adients per a
l'execució dels projectes i programes esmentats anteriorment.
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La “FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL” (FES), té, entre d’altres finalitats fundacionals, la
prestació, gestió i promoció de tota classe d'activitats incloses les del tipus gerencial,
tècnic i administratiu, referents o relacionades amb serveis educatius i d’ensenyament,
ja siguin obligatoris o no obligatoris, servei domiciliaris d’assistència, ajuda i suport i
qualsevol altres serveis o activitats directament relacionades amb les necessitats de
persones al llarg del seu cicle vital segons consta als seus estatuts, elevats a escriptura
pública atorgada el 31/10/ 2018 davant la Notària de Reus, Sra. Elena Cantos Márquez
amb el núm. Protocol 1521/2018, que va elevar a públics els acords del Patronat de data
26 de juliol de 2018 i amb diligència de 22/01/2019 va ser inscrita en el Registre de
fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Per acord del Ple de data 4 de març de 2019, en el qual es declarà la condició de de Mitjà
Propi Personificat (MPP) i servei tècnic de la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES),
respecte de l'Ajuntament de Reus, que li pot fer encàrrecs de gestió en relació a les
activitats compreses dins del seu objecte i activitats fundacionals, a l'empara del que
disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
L’ens esmentat disposa dels recursos adients per desenvolupar la gestió d’aquestes
accions.
L'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 les tarifes aprovades per l’entitat pública de la
qual depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec. Aquestes
tarifes es calculen de manera que representin els costos reals de realització de les
unitats produïdes (servei) directament pel mitjà propi.
L'article 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, dels
mitjans propis i serveis tècnics de l'Administració, d'acord amb el que en l'actualitat
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s'estableix en la normativa de contractes del sector públic.
Per Decret d'alcaldia número 2019017983, de 27 de novembre de 2019, en el que es
defineix l'organització i funcionament de la direcció superior de l'Ajuntament, delega en
les respectives regidories delegades d'Àrea els encàrrecs i les encomandes de gestió
quan el seu import no superi els 25.000 euros.
El Decret de l’alcaldia número 2019011502 de data 10 de juliol de 2019, pel qual es
delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels encàrrecs, les encomanes de gestió,
els convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del seu import sigui competent
l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les regidors/es delegats/des.
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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: Ampliar l’import de l’encàrrec a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, aprovat
per acord de La JUNTA DE GOVERN LOCAL de l’Ajuntament de Reus en sessió duta a
terme el dia 29 de gener de 2021, per la gestió del servei d'ajuda a domicili, per un
import màxim de 265.000 € (exempt d’IVA) el que comporta una despesa total
1.845.000€ (exempt d'IVA), a càrrec de l’aplicació pressupostària de Benestar Social
número 30422-23115-250 del pressupost municipal de despeses per a l'any 2021.
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SEGON: Aprovar la despesa prevista per a l’execució de l’esmentat encàrrec xifrada en
265.000 € (exempts d’IVA) a càrrec de l’aplicació pressupostària 30422-23115-250 del
pressupost municipal de despeses per a l’any 2021.
TERCER: Donar trasllat d'aquest acord a la FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL, als
efectes escaients.
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.
7. Benestar Social. Aprovació del conveni marc de col·laboració amb
l’Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament Taller Baix Camp i la Fundació privada Banc dels aliments de
les Comarques de Tarragona pel projecte de recuperació i distribució
d’aliments frescos per a l’any 2022.
"L’article 4 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, fixa, entre els objectius
essencials dels poders públics en matèria de serveis socials, atendre les necessitats
derivades de la manca de recursos bàsics, detectar les necessitats personals bàsiques i
les necessitats socials... i l’article 15 de la citada norma legal preveu que el sistema
públic de serveis socials s’organitza en forma de xarxa per tal de treballar en coordinació

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 21/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20229CCD09D890700B45978642249D59476BB1560D2D0121123430

i col·laboració, i amb el diàleg de tots els actors que intervenen en el procés d’atenció a
les persones.
L’article 31 de la mateixa Llei que preveu que correspon als municipis, entre d’altres
competències, la d’establir els centres i serveis corresponents a l’àmbit propi dels
serveis socials bàsics, així com complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
Tot l’esmentat, sens perjudici de la facultat genèrica dels municipis per intervenir en
tots aquells assumptes que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de
la comunitat de veïns, reconeguda a la legislació estatal – a l’article 25 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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En data 9 de maig de 2016 l’Ajuntament de Reus va formalitzar un conveni de
col·laboració amb l’Associació de familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i
del desenvolupament TBC, (en endavant el Taller Baix Camp), i la Fundació Banc
d’Aliments, per l’establiment d’un marc de col·laboració en el desenvolupament del
projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos a la ciutat de Reus pel període
comprés entre l’1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2019. Posteriorment
s’han formalitzat addendes al conveni.
En data 3 d’abril de 2020 es porta a terme la signatura del conveni de col·laboració
per l’anualitat 2020, i en data 19 d’octubre de 2020 es va signar una addenda per la
col·laboració en l’empaquetat i distribució de cistelles d’aliments, dins el pla de xoc
que va portar a terme l’Ajuntament de Reus per fer front a la crisi provocada per la
pandèmia COVID-19.
En data 10 de febrer de 2021, es signa el conveni el col·laboració per l’anualitat 2021.
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En data 10 de novembre de 2021 amb número de registre d’entrada a l’ajuntament
2020085472, el Taller Baix Camp sol·licita la prorroga per a l’any 2022 del conveni
marc.
L’Ajuntament de Reus, en l’àmbit de les seves competències, porta a terme accions de
caràcter social a la ciutat, i atès que l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus
actualment no té cap convocatòria oberta de subvencions per l’objecte d’aquest
conveni, resulta necessari concedir una subvenció de manera directa, a l’empara del que
preveu l’article 22.2c) i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (RLGS), donat que aquesta es concedeix amb caràcter excepcional, per
motius d’interès públic, social i humanitari, que es justifiquen per la no concurrència
d’una convocatòria pública que cobreixi les necessitats de finançament i disposen, de
l’altra, a que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar aquests tipus de
subvencions.
Consta la proposta de conveni a l’expedient de referencia, en la que l’Ajuntament de
Reus manifesta la voluntat de col·laborar econòmicament amb el Taller Baix Camp,
atorgant-li una subvenció directa per les despeses derivades del projecte de
recuperació i distribució d’aliments frescos per a l’any 2022 a la ciutat de Reus.
En data 13 de desembre de 2021 la Adjunta a Direcció i Responsable de Gestió de
serveis socials, emet informe favorable pel qual es proposa col·laborar atorgar una
subvenció directa al Taller Baix Camp per import de 84.700 euros, a càrrec de la
partida número 30422-23102-489 de l’Àrea de Benestar Social del pressupost municipal
de despeses de l’any 2022, per atendre les obligacions de caràcter econòmic que
s’indiquen en l’esmentat conveni.
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En data 13 de desembre de 2021 l’Assessoria jurídica, emet informe favorable, en
relació al contingut del conveni que es proposa.
En data 14 de desembre de 2021 la Intervenció Municipal, emet informe de
fiscalització prèvia.
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Resta justificat el caràcter no contractual del conveni atès que d’acord amb l’article 6.2)
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, també estan exclosos de
l’àmbit de la mateixa, els convenis que subscriguin les entitats del sector públic amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu contingut no
estigui comprès en el dels contractes regulats en aquesta Llei o en normes
administratives especials.
Resulten d’aplicació els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, en quan a la definició, requisits, contingut i tràmits per
l’aprovació del conveni, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la
Llei general de subvencions (RLGS), i els articles 25.c) i 26 de l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Reus.
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La competència per la seva aprovació és de la Junta de Govern d’acord amb el Decret
d'Alcaldia de 10 de juliol de 2019 número 2019011502, que delega en la Junta Govern
Local els encàrrecs, les encomanes de gestió i els convenis de cooperació i
col·laboració quan per raó del seu import sigui competent l'alcalde i la seva quantia
excedeixi els límits atribuïts als/les regidors/es delegats/des, és a dir, més dels 50.000
euros.
D’acord amb tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: APROVAR el conveni per a l’any 2022, entre l’Ajuntament de Reus, el Taller
Baix Camp i la Fundació Banc d’Aliments, per tal d'establir els termes en què
col·laboraran les tres entitats en el desenvolupament del programa gestió alimentària
a la ciutat de Reus. El conveni s'aprova de forma anticipada i la seva vigència queda
condicionada a l'entrada en vigor del pressupost de l'exercici 2022 i a l'existència de
crèdit adequat i suficient per a l'exercici 2022.
SEGON: ATORGAR al Taller Baix Camp una subvenció directa de 84.700 € a càrrec de
la partida de Benestar Social número 30422-23102-489 del pressupost municipal de
despeses de l’any 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a
l'exercici 2022.
TERCER: APROVAR el reconeixement de l’obligació al Taller Baix Camp, amb CIF
G43036185 i procedir al pagament de la quantitat del 80% de la subvenció, és a dir
67.760 € a càrrec de l’aplicació pressupostària número 30422-23102-489 de Benestar
Social del pressupost municipal de despeses de l’exercici 2022, d’acord amb l’establert a
la clàusula setena del conveni, una vegada es disposi del crèdit adequat i suficient per a
l'exercici 2022.
QUART: Nomenar la Sra. Àngels Granados Serrano, Cap de Servei de Serveis Socials, i
el Sr. Albert Farré Bravo Tècnic responsable del Programa de Gestió Alimentària com a

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 21/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20229CCD09D890700B45978642249D59476BB1560D2D0121123430

representants de l’Ajuntament de Reus en la comissió de seguiment del conveni prevista
a la seva clàusula sisena .
CINQUÈ: FACULTAR la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Sra. Montserrat
Vilella Cuadrada, per tal que formalitzi el conveni i els documents necessaris per tal de
fer efectius els acords anteriors.
SISÈ: NOTIFICAR aquest acord al Taller Baix Camp i a la Fundació Banc dels Aliments,
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.
8. Benestar Social. Aprovació de l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social per
a la gestió del servei de 29 places d’acolliment residencial per a gent gran per
a persones grans dependents a la residència Horts de Miró per a l’any 2022.
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"L’Ajuntament de Reus per acord de Ple de data 20 de setembre de 2019 va aprovar el
conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, a través
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a la prestació en règim de gestió
conjunta del servei de vint-i-nou places d’acolliment residencial per a gent gran per a
persones grans dependents a la localitat, en la residència Horts de Miró. El conveni es va
aprovar per acord del Ple de l’Ajuntament de l dia 20 de setembre de 2019 i es va
formalitzar el dia 14 d’octubre de 2019.
El pacte cinquè del conveni preveu que aquest serà vigent a partir del dia 1 d'octubre
fins el 31 de desembre de 2019, amb la possibilitat de prorrogar-se amb pròrrogues
expresses per anys successius, per un període fins a quatre anys addicionals, d'acord
amb l'article 49.h.2n de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector
públic, sens perjudici de la voluntat de les parts de seguir renovant el conveni d'acord
amb la voluntat compartida de permanència del servei púbic residencial d'Horts de
Miró.
Atesa la satisfacció de les parts, per acord del Ple de data 20 de desembre de 2019
s’aprovà la pròrroga del conveni per al 2020; la pròrroga esmentada es va signar el 7
de gener de 2020.
En sessió duta a terme en data 11 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local, va
aprovar la pròrroga del conveni per a l’any 2021. L’esmentada pròrroga es va
formalitzar el 16 de desembre de 2021 i i posteriorment, va ser ratificada per acord
plenari del dia 21 de desembre de 2021.
Mitjançant Decret de data 6 d’agost de 2021 i número de registre 2021014250, per
decret de l’Alcalde es sol·licita la pròrroga del conveni per a l’any 2022.
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En data 7 de setembre de 2021 i número de registre d’entrada a l'ajuntament
2021094268, la Generalitat de Catalunya ha tramès l’esborrany de pròrroga del
conveni.
L’Ajuntament de Reus, en sessió del Ple de data 22 d’octubre de 2021, va aprovar el
document de pròrroga per a l’any 2022 al conveni formalitzat en data 14 d’octubre de
2019 amb la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies per a la prestació en règim de gestió conjunta del servei de 29 places
d'acolliment residencial per a gent gran dependent.
Aquest conveni es formalitzà per ambdues parts en data 26 d’octubre de 2021 .
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L'esmentat document de pròrroga recull el finançament de 29 places, que correspon a
l’ocupació real de la residència. Tot I que els conveni estableix una distribució de 24
places de grau II I 5 de Grau III, el fet que el cost dels dos tipus de places sigui el
mateix, permet certa flexibilitat I, per tant, una millor adequació a les necessitats que
es presentin.
El document de pròrroga per a l’any 2022 manté la distribució de places de grau II i
grau III que ja s’aplicà l’any 2021, a raó de per places de grau II i per places de grau
III.
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Incorpora els imports actualitzats amb el Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de
mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la
pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de
mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, de tal
manera que els imports a les places incloses a la residència és el que seguidament
s’especifica:

Any 2022
Vigència 1 gener 2022 - 31 desembre 2022
Residència HORTS DE MIRÓ F23188 S09623
Període
De

Capacitat registral 29

Dependènci Places
a

Mòdul

Fins a

Dies

01/01/2022

31/12/2022

365

Baixa - GRAU
I

0

45,53

0,00 €

01/01/2022

31/12/2022

365

Mitja - GRAU
II

24

63,92

559.939,20 €

01/01/2022

31/12/2022

365

Alta - GRAU
III

5

63,92

116.654,00 €

01/01/2022

31/12/2022

365

Vacants

0

63,92

0,00 €

Total:

Sense IVA

Import
màxim

29

Sense IVA

676.593,20
€

a càrrec de la partida pressupostària D/251000200/315E/0000
Total RGG

676.593,20
€
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L’Ajuntament de Reus segueix sense disposar dels recursos humans i materials idonis
per gestionar el servei, i la Fundació Educativa i Social continua disposant dels
recursos i elements adients per seguir prestant el servei de la Residencia per a gent
gran amb centre de dia, per la qual cosa, en data 7 de desembre de 2021 la Cap de
Serveis Socials emet informe pel qual proposa renovar l'encàrrec de gestió del servei
de 29 places de la residència assistida per a gent gran al centre ‘’Residència d’Horts
de Miró’’ per al període corresponent de I’1 de gener al 31 de desembre de l'any 2022.
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La Fundació Educativa i Social 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.
Mitjançant acord del Ple de data 4 de març de 2019, es declarà la condició de la
FUNDACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL (FES) de Mitjà Propi Personificat i servei tècnic
respecte de l'Ajuntament de Reus, de tal manera que aquest darrer li pot formular
encàrrecs de gestió en relació a les activitats compreses dins del seu objecte i
activitats fundacionals, a l'empara del que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
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L'esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la qual cosa la
Fundació Educativa i Social ha d’ostentar, 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).
Consta a l’expedient l'esborrany de contracte d'encarregat de tractament de dades de
caràcter personal entre l'Ajuntament de Reus i la Fundació Educativa i Social.
En data 10 de desembre de 2021, l'Assessoria Jurídica emet informe en relació al
present encàrrec.
En data 14 de desembre de 2021, s’emet l’informe d'Intervenció Municipal de
fiscalització prèvia limitada, 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.
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.
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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.
Les tarifes que s’aplicarien a l’esmentat encàrrec són les fixades al Decret llei 9/2021
més amunt esmentat.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

La despesa i pagament d’aquesta retribució a la Fundació Educativa i Social s’articula
en els termes previstos a la clàusula vuitena i en l’Annex II del conveni entre
l’Ajuntament de Reus i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, de tal manera que l’encàrrec no genera una despesa ni més
obligacions financeres i de tresoreria per part de l’Ajuntament de Reus.
Per Decret d'alcaldia número 17983, de 27 de novembre de 2019, pel qual es defineix
l'organització i funcionament de la direcció superior de l'Ajuntament, delega 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 d'alcaldia número 11502, de 10 de juliol de 2019, pel qual l'alcaldia fixa
les delegacions a la Junta de Govern local, delega a l'esmentat òrgan els encàrrecs, 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.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

L'import de l'encàrrec supera 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 noves tarifes aplicables per a la gestió de les places d ’acolliment
residencial a la residència Horts de Miró, per al període corresponent de I’1 de gener al
31 de desembre de l'any 2022:
Tarifa estada diària Grau I: 45,53€
Tarifa estada diària Grau II: 63,92€
Tarifa estada diària Grau III: 63,92€
SEGON: Aprovar l’encàrrec a la Fundació Educativa i Social (FES), per a la gestió del
servei de 29 places d'acolliment residencial per a gent gran per a persones grans
dependents a la residència Horts de Miró, per al període corresponent de I’1 de gener
al 31 de desembre de l'any 2022.
L’esmentat encàrrec s’efectua, en els termes i condicions, que s’indica a l’informe
tècnic emès per la cap de Serveis Socials de data 7 de setembre de 2021 i al conveni
signat entre l’Ajuntament de Reus i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya formalitzat en data 14 d’octubre de 2019 i
les respectives addendes de pròrroga.
Per a dur a terme l'encàrrec, la Fundació Educativa i Social posarà a disposició de
l'Ajuntament els recursos humans i materials necessaris per tal de portar a terme les
esmentades activitats.
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La Fundació Educativa i Social podrà contractar parcialment a tercers la realització de
treballs objecte del present encàrrec. No obstant executarà més del 50% de l'encàrrec
amb mitjans propis. Els contractes que hagi de realitzar l'entitat restaran subjectes a
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els termes que
siguin procedents d'acord amb la naturalesa de la societat, així com pel tipus i quantia
dels contractes.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

El personal afecte a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots els
efectes de la Fundació Educativa i Social o de l'empresa a qui aquesta li encarregui
l'execució de les mateixes, segons correspongui, que hauran de complir, en tot
moment, les obligacions derivades de la legislació laboral, de seguretat i salut en el
treball i previsions socials, essent responsables directes de tots els pagaments i
indemnitzacions que es pugin derivar de l'incompliment de les seves obligacions
generals o particulars relatives a la seguretat social i ordenació de treball, quedant
l'Ajuntament de Reus exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat, solidària o
subsidiària, d'aquest tipus en què pugui incórrer la referida empresa o el seu personal.
TERCER: De conformitat amb el nombre màxim i la naturalesa de les places i amb el
règim tarifari derivat de la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Reus i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la
despesa màxima és de 676.593,20 euros.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

QUART: El pagament d'aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació, per
part de la Fundació Educativa i Social a la Generalitat de Catalunya, de les
corresponents factures, que s'emetran per mesos vençuts, dins dels 5 primers dies del
mes següent, amb la relació nominal de les persones usuàries. D’aquestes factures
se’n facilitarà còpia a l’Ajuntament de Reus, entitat emissora del present encàrrec.
Si la liquidació final de l'encàrrec s'ha d'efectuar per un import inferior al màxim que
s’ha indicat, 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, sens perjudici del fet que el mecanisme de finançament de l’encàrrec
comportarà la prèvia formalització de la corresponent modificació del conveni amb la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ: Correspon a l'Ajuntament la superior direcció, el control i supervisió de
l'encàrrec.
L'entitat receptora de l'encàrrec previst en aquest acord tindrà l'obligació de facilitar a
l'Ajuntament la informació que preveu l'article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, d'accés a la informació pública i bon govern.
SISÈ: Aprovar el contracte d'encarregat de tractament entre aquest Ajuntament i la
Fundació Educativa i Social per al tractament de les dades de caràcter personal
derivades de l’encàrrec aprovat en el tercer punt d’aquest acord.
SETÈ: 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.
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VUITÈ: Donar trasllat del present acord a la Fundació Educativa i Social als efectes
pertinents.
NOVÈ: Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
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.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

Seguidament es tracten en sessió pública els temes següents:
ACTIVITATS DE LA PERSONA
9. Educació. Aprovació de la cinquena addenda al conveni de col·laboració amb
el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al desplegament
de les mesures del Pla de Millora d'Oportunitats Educatives en el marc dels
plans educatius d'entorn del curs 2021-2022.
"Atès que l’article 40 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, insta a les diferents
administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar
conjuntament accions educatives de l’entorn.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

Atès que l’article 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació, determina que
l’Administració educativa és l’Administració de la Generalitat que actua mitjançant el
Departament d’Educació, així com que els ens locals tenen la condició d’Administració
educativa en l’exercici de les competències pròpies, d’acord amb l’Estatut i exerceixen
també les competències que els hi atribueix la pròpia Llei d’educació.
Atès que es desenvolupen a la ciutat des de l’any 2005 els plans educatius d’entorn
(en endavant,PEE), una eina per donar una resposta integrada i comunitària a les
necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa
dels diferents àmbits de la vida dels infants i dels joves. Els PEE són una proposta de
cooperació educativa entre el Departament d’Educació i les entitats municipals, amb
el suport i la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat, que tenen com a
objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social
mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la
llengua catalana. Amb la participació de les entitats educatives del territori, es basa
en un model d’intervenció global que es posa a l’abast de l’alumnat de la zona escolar
o del municipi.
Atès que el desenvolupament d'aquests plans educatius a la ciutat es duu a terme a
partir del principi de corresponsabilitat entre aquest Ajuntament i el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya, de tal manera que ambdós ens
administratius aporten els recursos humans i econòmics necessaris, en els termes que
es definiran en la corresponent addenda al conveni.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 1 d’abril de 2019, va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de Reus per al desenvolupament conjunt del PEE per al
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període comprès entre els cursos acadèmics 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022
i 2023, ambdós inclosos.
Atès que l'esmentat conveni es signà el dia 6 de maig de 2019.
Vist que el desenvolupament del PEE genera unes despeses, que cal atendre.
Atès que la Comissió Informativa d’Activitats de la Persona, en sessió duta a terme el
dia 8 de novembre de 2021, va informar favorablement l’aprovació de la quarta
addenda al conveni que concreta el finançament del PEE per al curs 2021-2022, que
preveu un compromís de cofinançament del pressupost del PEE de Reus , de 45.800 €,
dels quals 36.800 els aporta el Departament d’Educació de la Generalitat i els 9.000 €
restants els aporta l’Ajuntament.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

Vista la proposta de cinquena addenda al conveni per al curs 2021-2022, tramesa al
registre d'entrada de l'Ajuntament de Reus amb núm. 2021120979, de data 16 de
novembre de 2021, que concreta un finançament extraordinari del PEE per al curs
2021-2022, amb l’objectiu de desplegar a través del PEE diverses mesures del Pla de
millora d’oportunitats educatives. El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant
la quantitat total de 309.846 € i l’Ajuntament farà una aportació per les mesures 14 i
16 de la part del cost salarial de la contractació de la figura tècnica necessària per
portar a terme les funcions corresponents i que no cobreixi l’aportació del
Departament d’Educació.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

Vist l'informe memòria emès pels serveis tècnics d’Educació de data 18 de novembre
de 2021 amb el vistiplau de la Gerent d’Àmbit de Serveis a la Persona, en el qual
s'informa favorablement sobre la formalització de l'esmentada addenda.
Vist l'informe favorable de l'Assessoria Jurídica de data 23 de novembre de 2021 en
relació al contingut de l’addenda que es proposa.
Vist el que disposen, en relació als convenis de cooperació interadministratius, els
articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, els articles 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 191.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per la qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, que fa referència al conveni entre la Generalitat i els ens
locals per establir cooperacions econòmiques en assumptes d'interès comú, així com
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 de Catalunya.
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 això, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa d’Activitats de la
Persona, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar la cinquena addenda al conveni de col·laboració vigent entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i
l'Ajuntament de Reus per al PEE del curs 2021-2022.
El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 309.846 €
amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació
de les famílies i la cohesió social i l’Ajuntament farà una aportació per les mesures 14 i
16 de la part del cost salarial de la contractació de la figura tècnica necessària per
portar a terme les funcions corresponents i que no cobreixi l’aportació del
Departament d’Educació.
Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de
desembre de 2022.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

Segon.- Facultar al Molt Il·lustre Sr. Alcalde i al regidor delegat l’Àrea d’ Educació, Sr.
Daniel Recasens Salvador, per tal que, qualsevol d’ells, indistintament, formalitzin
l’esmentada addenda
Tercer- Donar trasllat del present acord al Departament d’Educació, als efectes
pertinents.
Quart.- 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.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

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.
En aquest moment s’incorpora a la sessió la Sra. Pallarès.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
10. Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya per al desenvolupament del projecte comunitari per
a escales del Barri Mas Pellicer a Sant Josep Obrer, per a l’any 2021.
"Fets
1. El barri de Mas Pellicer és un polígon d’habitatges situat a la zona de Sant Josep
Obrer, format per 588 habitatges de promoció pública, tant en règim de lloguer com
de compravenda, que es troben gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
La població que hi viu presenta un risc d’exclusió social elevat. Les
característiques demogràfiques, urbanístiques, econòmiques, laborals i socials
han coincidit en el temps amb diversos elements que s’han superposat i han
desencadenat en una problemàtica de convivència, habitabilitat i incivisme en el
context de les escales i els espais comunitaris del conjunt de blocs de protecció
oficial.
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2.- Des de l'any 2014, per tal de treballar la millora de la convivència veïnal del
barri, es va iniciar el projecte Escales. Aquest projecte es porta a terme amb la
col·laboració del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri St. Josep Obrer i de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i va néixer de la necessitat del seguiment
que havia de fer l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en quant a les persones
nouvingudes als habitatges de protecció oficial del barri. En aquest seguiment es
va constatar que s'havia de treballar per una millora de les relacions entre el
veïnat i el seu entorn, i per la millora de la convivència i la cohesió social al
territori.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

Aquest projecte, presentat per l'Ajuntament de Reus a l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya, té com objectiu donar resposta a la problemàtica social i habitacional del
barri Mas Pellicer mitjançant l’impuls d’accions socioeducatives i l’oferiment de suport,
assessorament i mediació a les diferents Juntes Administradores d’escala i Comunitats
de Propietaris situades al conjunt de blocs de protecció oficial del barri.
És un projecte interadministratiu, transversal i en xarxa que es valora de forma molt
positiva per tots els agents socials implicats directa i indirectament.
L’Ajuntament de Reus, actualment, executa el gruix d’aquest projecte a través de la
Fundació Educativa i Social, mitjà propi personificat de l'Ajuntament de Reus, a la qual
se li formula el corresponent encàrrec. El cost previst del projecte per a l'anualitat de
2021 és de 16.937,32 €, de conformitat amb l’informe esmentat a l’antecedent 7.

Signat electrònicament
Josep Maria Sabate Vidal
21/01/2022

3.- En data 31 de maig de 2021 mitjançant decret de la regidoria delegada de l’Àrea
de Benestar Social núm. 2021010179 l’Ajuntament de Reus va sol·licitar a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya la concessió d’una subvenció per import de 10.000€, per a la
consecució dels objectius continguts en el projecte d’intervenció comunitària, com
agent implicat en tot allò que afecta al seu municipi i sobretot en aquelles zones de
major vulnerabilitat social per als seus residents.
4.- En data 15 de novembre de 2021 l’Ajuntament de Reus va rebre un escrit, a
través del registre electrònic de l’EACAT, en virtut del qual es remet a l’Ajuntament,
per a la seva formalització el conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Reus, relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a
escales del barri Mas Pellicer a Sant Josep Obrer, corresponent a l’any 2021, i que
regula l’esmentada subvenció.
5.- En data 20 de gener de 2021 es formulà la corresponent reserva de crèdit número
220210000145 per l’import de 16.937,32€.
6.- En data 23 de novembre de 2021 la tècnica d’Immigració emet informe favorable a
l’aprovació el conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pel
projecte Escales per a l'any 2021.
7.- En data 2 de desembre 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 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el mateix sentit.
8.- En data 3 de desembre de 2021 l’Assessoria jurídica emet informe favorable en
relació al contingut del conveni que es proposa.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 21/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20229CCD09D890700B45978642249D59476BB1560D2D0121123430

Fonaments de dret
PRIMER: L’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya pel qual s’estableix que l’Agència té com a objectiu executar i gestionar les
polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat de Catalunya, les quals
s’han de desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i col·laboració amb els
ens locals, i en concertació, si escau, amb altres ens de caràcter públic o privat.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/01/2022

SEGON: L’article 26.4 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a
l’habitatge que estableix que, quan s’escaigui la col·laboració entre les administracions
per impulsar projectes de millora de les relacions veïnals amb la finalitat de reduir la
conflictivitat i fomentar la convivència entre les persones que resideixen en barris
d’habitatges protegits i amb especials dificultats, l’Agència pot signar convenis amb les
administracions locals per a l’atorgament de subvencions directes per tal de promoure
actuacions de cohesió social.
TERCER: Els articles 47 a 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic i els articles 108 a 111 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació al règim jurídic
aplicable als convenis de col·laboració.
QUART: 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.
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CINQUÈ: L’apartat segon a) del Decret d’Alcaldia número 2019017983 de data 7 de
novembre de 2019 estableix que la Regidoria delegada de l'Àrea de Benestar Social,
té atribuït per delegació de l’Alcaldia, l’estudi, definició i proposta d’estratègies,
plans, projectes i directrius en matèria de educació cívica, participació i relacions
cíviques i immigració i que dins d'aquest àmbit porta a terme accions per tal de
promoure la convivència i la cohesió social al municipi.
SISÈ: 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:
PRIMER: APROVAR el conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i l'Ajuntament de Reus relatiu al desenvolupament del projecte comunitari
per a escales a la zona de Mas Pellicer al barri de Sant Josep Obrer, corresponent a
l’any 2021.
SEGON: ACCEPTAR la subvenció de l’Agència d’Habitatge de 10.000€, pel projecte
esmentat, en els termes de la clàusula cinquena del conveni.
TERCER: FACULTAR la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Sra. Montserrat
Vilella Cuadrada, per tal que formalitzi els documents necessaris per tal de formalitzar
el conveni i dictar qualsevol altra resolució necessària per a l’execució del present
acord.
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QUART: NOMENAR la Sra. Àngels Granados Serrano, Cap de Servei de Serveis Socials,
com a representant de l’Ajuntament de Reus en la comissió tècnica de seguiment, tal i
com estableix la clàusula vuitena del conveni.
CINQUÈ: NOTIFICAR aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 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.
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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.
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
L’alcalde
funcions

El secretari en
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