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BENESTAR SOCIAL-SERVEIS SOCIALS
DEPSSOCIALS 1827/2020
CONVENI FMFBC CENTRE OBERT
“OBRIM SOMRIURES” 2020
 

 
DECRET

 
Antecedents de fet
 
1.- En data 22 d’abril de 2020, l’entitat Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella, va
presentar sol·licitud de subvenció per desenvolupar el Projecte Centre Obert «Obrim
Somriures» per a l’any 2020.
 
2.- La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, amb CIF G43682509 domiciliada al carrer
Racona, 3-5 de Reus, CP 43201, és una fundació sense ànim de lucre que des de fa més
de 35 anys té per objectiu, realitzar una acció compensadora i preventiva amb la infància,
acollint i atenent preferentment mitjançant activitats educatives de temps de lleure, a
aquells nens i nenes que per diferents motius es troben amb necessitats econòmiques,
socials o familiars especials, oferint-los un espai, on els acompanyen en el seu
creixement com a persona. Dins d’aquestes finalitats fundacionals, desenvolupa una
acció complementària als serveis d’intervenció socioeducativa.
 
La fundació realitza un treball en xarxa, de coordinació i cooperació amb tota mena
d’entitats públiques i privades per aconseguir abordar els seus objectius, des de la
globalitat de visions, la no duplicitat de recursos i l’eficiència i eficàcia de l’acció
socioeducativa de tots els agents que treballen en el mateix àmbit a la ciutat de Reus.
 
La fundació porta a terme diversos programes per a la promoció social dels menors i les
seves famílies orientats a treballar la integritat de la persona, això és, l’assistència i
cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene, etc), i de necessitats socials
(educació, formació, participació, etc,), dins el Programa Infància i adolescència, que
compta amb diversos projectes, entre els quals, el Centre Obert “Obrim somriures”: un
establiment diürn d’acció socioeducativa destinat a infants i adolescents d'entre 4 i 18
anys d'edat.
 
Aquest projecte, aborda des de la prevenció, una tasca que proporciona atenció a
infants, adolescents i famílies que viuen a Reus i que presenten indicadors de risc. La
intervenció que es realitza té un caràcter totalment preventiu per tal que les situacions
personals dels infants i joves no esdevinguin futures situacions de risc social, situacions
que s’atendrien en el nou model del servei d’intervenció socioeducatiu (SIS) que des de
l’Ajuntament es desenvolupa.
 
3.- L’Ajuntament de Reus a través de la Regidoria de Benestar Social, té, entre els seus
objectius i atribucions, I'estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i
directrius, entre d’altres, en matèria d’atenció a la infància i I'adolescència.
 
Els objectius del projecte estan alineats als que des de l’Àrea de Benestar es tenen
establerts en l’abordatge de les situacions de prevenció del risc respecte els infants,
adolescents i les seves famílies.
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L’Ajuntament de Reus valora positivament la tasca desenvolupada amb anterioritat per la
FundacióMn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC) en projectes similars, i reconeix l’innegable
interès de l’activitat referenciada per la qual cosa valora positiva la col·laboració amb
l’entitat en tots els nivells que sigui possible, tant tècnics com econòmics.
 
4.- Consta a l’expedient la proposta de conveni, que ha estat consensuada entre les parts
signants per a l’establiment d’aquesta col·laboració i, per tant, per regular els termes de
l’atorgament d’una subvenció, amb una vigència des del dia 1 de gener fins al dia 31 de
desembre 2020, ambdós inclosos.
 
5.- La Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), ha presentat els certificats
conforme es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat social, que consten a l’expedient.
 
6.- En data 16 de juny de 2020, la Cap de servei de Serveis socials, ha emès informe-
memòria favorable, en virtut del qual es posa de manifest la voluntat de prestar suport a
aquest projecte, i es justifica la conveniència del conveni.
 
7.- En data 16 de juny de 2020, l’Assessoria jurídica emet informe favorable en relació al
contingut del conveni que es proposa.
 
8.- En data 19 de juny de 2020 s’emet l’informe favorable d'Intervenció Municipal de
fiscalització prèvia limitada.
 
Fonaments de dret
 
PRIMER.- La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, estableix que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una
situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa
que permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 estableix les
mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc, entre les quals preveu
l’atenció en serveis d’intervenció socioeducativa.
 
La Cartera de Serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial
per a infants i adolescents en situació de risc com a serveis socials bàsics i com a
prestació garantida. Són, per tant, competència dels municipis de més de 20.000
habitants i dels consells comarcals, amb finançament compartit entre la Generalitat de
Catalunya i els ens locals.
 
El projecte de la Fundació però, aborda una intervenció que es realitza amb caràcter
totalment preventiu per tal que les situacions personals dels infants i joves no
esdevinguin futures situacions de risc social, situacions que s’atendrien en el servei
d’intervenció socioeducatiu (SIS).
 
SEGON.- L’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus actualment no té cap
convocatòria oberta de subvencions i tractant-se d’una situació excepcional en la que hi
concorren raons d’interès públic, social, humanitari i econòmic que dificulten una
convocatòria pública de subvencions, d’acord amb l’establert en l’article 22.2 c) de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i l’article 25 apartat c),
l’article 26 de la Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus publicada al
Butlletí Oficial de la Província amb data 16 de setembre del 2010, procedeix la concessió
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directa d’una subvenció.
 
L’article 28 de la LGS disposa que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar
aquest tipus de subvencions.
 
D’acord amb l’article 6.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’Ordenament Jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el
conveni de col·laboració es troba exclòs del àmbit d’aquesta llei, i per tant, resulten
d’aplicació els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic en relació als convenis de col·laboració.
 
TERCER.- L’article 21.1. s) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i amb els articles 53.1.u) i 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen a
l'alcaldeles competències que li corresponen pel càrrec que ocupa i així mateix es preveu
que l'exercici de les seves atribucions podran ser delegades, excepte les excepcions que
preveu la llei.
 
En 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, es delega
en les respectives regidories delegades d'Àrea els convenis de cooperació i col·laboració
quan el seu import no superi els 50.000 euros.
 
Pel Decret de l’alcaldia de 10 de juliol de 2019 número 2019011502, es delega en la Junta
de Govern Local l’aprovació dels convenis de cooperació i col·laboració quan per raó del
seu import sigui competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits atribuïts als/les
regidors/es delegats/des.
L'import del conveni supera amb escreix la xifra dels 50.000 euros, per la qual cosa
correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, l'aprovació del present
conveni.
 
No obstant, per raons tècniques i socials que fan necessària una acceleració dels tràmits
administratius, ateses les circumstàncies derivades de l’estat d’alarma que ha provocat
un endarreriment dels assumptes, i atès que pels propers dies no es preveu la
convocatòria d'una junta de Govern local es fa necessari avocar la competència per part
de l'alcaldia, de conformitat amb els articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector Públic i 9 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regulen l’avocació de
competències.
 
 
HE RESOLT:
 
 
PRIMER: Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per a l’aprovació dels
actes que seguidament es detallen.
 
SEGON: Aprovar el conveni amb la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), amb
CIF G43682509, per a la col·laboració en el projecte Centre Obert “Obrim somriures”, un
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establiment diürn d’acció socioeducativa destinat a infants i adolescents d'entre 4 i 18
anys, que porta a terme a la ciutat de Reus l’any 2020.
 
TERCER: Atorgar a la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), amb CIF G43682509,
una subvenció directa de 66.500 €, en concepte de col·laboració d'acord amb el que
estableix la clàusula segona del conveni, a càrrec de la partida número 30422-23109-489-
del pressupost municipal de despeses de l’any 2020.
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà en els termes previstos en la clàusula tercera i
quarta del conveni:

1) El 80%, és a dir 53.200€ a partir de la signatura del conveni, com a lliurament de
fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per executar les
accions que són objecte del conveni.
2) El 20%, és a dir 13.300€ que s’efectuarà prèvia presentació, per part del beneficiari
de la subvenció, de la pertinent justificació, en els termes previstos a la clàusula
quarta del present conveni.
 

Els pagaments s’abonaran a la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, mitjançant
transferència bancària al següent c. c. ES22 2100 0227 1102 0029 4844.
 
QUART: Aprovar el reconeixement de l’obligació a la Fundació Mn. Frederic Bara i
Cortiella (FMFBC), amb CIF G43682509 del 80% de la subvenció atorgada, és a dir 53.200€
a càrrec de la partida número-30422-23109-489- de l’Àrea de Benestar Social del
pressupost municipal de despeses de l’any 2020 i procedir al seu pagament, d’acord amb
la clàusula tercera, apartat a) del conveni.
 
CINQUÈ: Aprovar el contracte d’encarregat de tractament de dades de caràcter personal
entre l’Ajuntament de Reus i la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), inherent a
les accions de col·laboració derivades del conveni aprovat en el primer punt, i del qual
n’esdevindrà un annex.
 
SISÈ: Dispensar la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), de la presentació de
cap tipus de garanties contemplades en l’art. 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i l’art. 42 del reglament que la desenvolupa RD 887/2006, de 21
de juliol.
 
SETÈ: Nomenar la Sra. Teresa Barceló Alentorn, tècnica de l’Àrea de Benestar Social, com
a representant de l’Ajuntament de Reus en la comissió de seguiment prevista en la
clàusula desena del conveni de col·laboració.
 
VUITÈ: Formalitzar els documents que esdevinguin necessaris per fer possible el
desenvolupament d’aquest projecte.
 
 
NOVÈ: Facultar a la regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social per a la formalització
del conveni aprovat en el segon punt d’aquesta resolució.
 
 
DESÈ: NOTIFICAR aquesta resolució a la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC),
als efectes escaients.
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Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva
notificació.
 
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davantl’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.
 
Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus, el dia que consta en la
diligència de registre.
 
L'Alcalde El Secretari general
 
Carles Pellicer Punyed

 
Jaume Renyer Alimbau

 
 
 
 

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/6/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20205D9FD8B496249E92CCFDBA36B98F2138B0092FEF0623103958

Llibre General Sortida
Núm: 2020023063
Data: 23-06-2020 10:27:07


	Departament: Serveis Socials
	ReferenciaDesc: DEPSSOCIALS 1827/2020
	Area: 
	PEU_CARREC: 
	PEU_NOM: Jaume Renyer Alimbau
	TXT_Atentament: Atentament,
	TXT_Descripcio: Us notifico la resolució dictada per l'Alcalde el dia 23/06/2020, als efectes oportuns.
	TXT_Senyor: Senyor/a,
	TXT_Ref: Ref.
	PEU_Rol: El Secretari general
	NOT_ATT: 
	NOT_Adreca: fundaciomnfbara@yahoo.es - 679432254
	NOT_NOM: GARCIA*CIURET, MONICA
		2020-06-23T10:39:59+0200
	Actuació automatitzada Secretaria




