
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE REUS I LA
FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA I CORTIELLA (FMFBC), PER AL

FUNCIONAMENT DEL CENTRE OBERT “OBRIM SOMRIURES” PER A L’ANY
2021

I N T E R V E N E N:  

D’una  banda  la  Sra.  Montserrat  Vilella  Cuadrada,  regidora  delegada  de  l’Àrea  de
Benestar Social de l’Ajuntament de Reus. 

D'una altra banda,  el Sr.  Joan Antoni  Cedó i  Perelló president  del  Patronat  de la
Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella (FMFBC). 

I també intervé el Sr. Jaume Renyer i Alimbau, secretari general de l’Excm. Ajuntament
de Reus, als efectes previstos a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març
pel  qual  es  regula  el  règim  jurídic  dels  funcionaris  d’Administració  Local  amb
habilitació de caràcter nacional.

A C T U E N:

La primera, en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE REUS, amb domicili a la plaça
del Mercadal número 1, CP 43201, i CIF P-4312500-D, facultada per a la signatura del
present  conveni  en  virtut  de  les  competències  delegades  per  Decret  de  l'Alcaldia
número 2019017983 de data 27 de novembre de 2019, a la ciutat de Reus, el dia que
consta en la diligència de registre.

El segon,  com a president del patronat, d’acord amb l’escriptura d’elevació a públic
d’acords  socials  del  Notari  Pedro  Soler  Dorda,  número de  protocol  dos  mil  cent-
cinquanta,  en representació de l’esmentada entitat amb CIF G43682509 domiciliada
al carrer Racona, 3-5 de Reus, CP 43201, (núm. 307 del Registre d'Entitats Ciutadanes
de  l'Ajuntament  de  Reus;  núm  1.857  del  Registre  d'Entitats  Jurídiques  de  la
Generalitat de Catalunya;  reconeguda com a Entitat d'iniciativa Social núm E04748 i
amb núm. S 08025 com a servei de Centre Obert). 
                                                                           

Reconeixent-se mútuament capacitat legal per obligar-se,

EXPOSEN  :      

I.  Que l’Ajuntament de Reus i la Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella (FMFBC)
van signar un conveni de col·laboració en data 17 de febrer de 2021, per tal d’establir
la col·laboració cooperació mútua i l’establiment de línies de treball tècniques entre
l’Ajuntament de Reus i la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), per atendre
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infants, adolescents i famílies que viuen a Reus i que presenten indicadors de risc, i
que  s’atenen  des  del  seu  projecte  de  Centre  obert  «Obrim Somriures».  L’atenció
s’adreça a infants i joves entre 3 i 18 anys.

II.  D’acord  amb la  clàusula segona  d’aquest  conveni  signat,  l’Ajuntament  de  Reus
atorgava  a  la  Fundació  Mn.  Frederic  Bara  i  Cortiella,  per  a  l’anualitat  2021,  una
subvenció per un import de 66.500 euros, per col·laborar en les despeses que generi
l’activitat de Centre Obert «Obrim somriures» al municipi de Reus.

III. Que en dates 9 i 12 de juliol de 2021 i nombres de registre d’entrada 2021076833 i
2021077364,  respectivament, la  FMFBC,  presenta  sol·licitud  d’addenda  al  conveni
signat, per col·laborar en el projecte «Obrim Somriures» que ha vist incrementat les
seves despeses per l’activitat Casal d’estiu 2021, destinat als mateixos infants i joves
que acudeixen al centre obert durant el període escolar. 

IV. Que l’actual situació d’emergència produïda pel COVID 19 ha tingut conseqüències
econòmiques  i  socials  immediates.  Aquest  tipus  d’activitats  són  bàsiques  com  a
mesura de prevenció i pel bon desenvolupament d’infants i adolescents.

I  per  tot  l’exposat,  les  parts  subscriuen  la  present  addenda  del  conveni  de
col·laboració i s’obliguen en les termes establerts en les clàusules següents: 

CLÀUSULES:

PRIMERA.- OBJECTE

L’objecte del present document és el d’incrementar l’aportació màxima que efectua
l’Ajuntament  de  Reus  a  la  Fundació  Mossèn  Bara  Cortiella,  per  col·laborar  en  el
projecte  «Obrim  Somriures»  que  ha  vist  incrementat  les  seves  despeses  per  la
realització de l’activitat Casal d’estiu 2021, adreçada als mateixos infants i joves que
acudeixen al centre obert durant el període escolar. 

D’aquesta manera, la quantitat indicada en el conveni de data 17 de febrer de 2021
s’incrementa en 15.000,00 € per a l’any 2021, restant la quantitat màxima a aportar
per l’Ajuntament en 81.500 €.

SEGONA.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

El  pagament de la  subvenció  de 15.000 € atorgada per l’Ajuntament de Reus a la
FMFBC per l’any 2021, es farà a càrrec de la partida pressupostària  -30422-23109-
489- , que s’efectuarà de la següent manera:
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-  Un pagament  del  80%,  és a dir  12.000,00 €,  a la  signatura de la  present
addenda i s'efectuarà en qualitat de pagament anticipat com a lliurament de
fons  amb  caràcter  previ  a  la  justificació,  com  a  finançament  necessari  per
executar l’acció que és objecte de subvenció.

-  El 20% restant, és a dir, 3.000,00 €  restant de la subvenció concedida que
s’efectuarà prèvia presentació, per part del beneficiari  de la subvenció, de la
pertinent justificació de despesa, en els termes previstos en la clàusula quarta
del conveni.

TERCERA .- Aquest document esdevé una addenda al conveni formalitzat el dia 17 de
febrer de 2021 entre les entitats esmentades a dalt, per la qual cosa seran d’aplicació al
present  document  aquelles  clàusules  del  conveni  esmentat  que  no  resultin
contradictores amb el previst en el present document .

I en prova de conformitat, i perquè quedi constància d’aquests acords, s'estén i se signa
el present document.

Montserrat Vilella Cuadrada              Joan Antoni Cedó i Perelló
Regidora de l’Àrea Benestar Social President del Patronat de la
Ajuntament de Reus Fundació Mossèn Frederic

Bara i Cortiella (FMFBC)
                                           

En dono fe,
Jaume Renyer i Alimbau

Secretari General de l’Ajuntament de Reus
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