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BENESTAR SOCIAL
DEPSSOCIALS 9842/2018
SUBV. DIRECTA FMFBC CENTRE OBERT
“OBRIM SOMRIURES” 2018
JGL/rbm

DECRET
Atès que l’article 103 de 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.
Atès que 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.
Considerant que aquests serveis porten a terme una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial
fora de l’horari escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat,
la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i
l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball
individual o en grup, la família, i el treball en xarxa i amb la comunitat.
Atès que 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 30 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.
Atès que 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.
Atès que el 12 de novembre de 2018, amb núm. de registre d'entrada 2018053130, l’entitat va
sol·licitar una subvenció a l’Àrea de Benestar de l’Ajuntament de Reus per dos projectes si bé, el dia
5 de desembre de 2018 amb núm. de registre d'entrada 2018057172 va modificar l’anterior, en el
sentit de demanar 49.987,21€ pel projecte Centre Obert “Obrim somriures” per a l’any 2018; un
establiment diürn d’acció socioeducativa destinat a infants i adolescents d'entre 4 i 16 anys d'edat, la
seva finalitat és donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, socialització l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensar les deficiències
socioeducatives dels infants i adolescents.
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Considerant que el projecte està alineat als què, com a Àrea de Benestar, tenim establerts en
l’abordatge de les situacions de prevenció del risc respecte els infants, adolescents i les seves famílies.
Atès que els infants que assisteixen a les activitats són usuaris de Serveis Socials, s’estableix un sistema
de coordinació mensual on es realitza el seguiment periòdic. Tanmateix, i si la situació ho requereix,
aquest seguiment esdevé més continuat.
Atès que l’Ajuntament de Reus valora positivament la tasca desenvolupada per la Fundació Mn.
Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), i reconeix l’innegable interès de l’acció que porta a terme per la qual
cosa està interessat en col·laborar amb les despeses dels projectes relacionats.
Atès que la naturalesa jurídica d’aquesta aportació és la d’una subvenció.
Atès que l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus actualment no té cap convocatòria oberta
de subvencions per aquest concepte i tractant-se d’una situació excepcional en la que hi concorren
raons d’interès públic, social, humanitari i econòmic quedificulten una convocatòria pública de
subvencions d’acord amb l’establert en l’article 22.2 c) de la Llei general de subvencions, raons que
concorren aquest precepte, tal i com s'ha acreditat als paràgrafs anteriors, per la qual cosa procedeix
la concessió directa d’una subvenció.
Vist que a tal efecte, es proposa atorgar una subvenció de 49.987,21€ a la fundació, a càrrec de
l'aplicació pressupostària de l’Àrea de Benestar número 30422-23109-489 del pressupost municipal
de despeses de l’any 2019 per atendre l’obligació de caràcter econòmic.
Atès que d’acord amb l’art. 88 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, es considera procedent la possibilitat d’efectuar un
pagament anticipat atesa la naturalesa de l’entitat beneficiària El pagament d’aquesta subvenció per
part de l’Ajuntament s’efectuarà de la següent manera:
a) Un primer pagament del 80% és a dir 39.989,77€ en qualitat de pagament anticipat com a
lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació, el qual, s’efectuarà durant la primera
quinzena de gener del 2019.
b) Un segon pagament del 20% restant de la subvenció, és a dir, 9.997,44€ un cop s’hagi aprovat
el compte justificatiu que s’haurà de presentar una vegada finalitzada l’activitat i no més tard del
31 de gener de 2019.
En tot cas, abans de qualsevol pagament, s’ha d’acreditar per part de l’entitat:
a) Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries.
b) Que es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
Pel que fa a les obligacions tributàries, s’autoritza a l’Ajuntament a la seva comprovació, mentre
l’interessat no mostri la seva oposició, i, pel que fa a les obligacions amb la seguretat social, mitjançant
certificació d’aquesta entitat. No es farà cap lliurament mentre no es compleixi aquesta acreditació.
Atès que per la seva part, l’Ajuntament de Reus inclourà la present subvenció en la seva comunicació
anual a la Base de dades nacional de subvencions de qui és titular el
Ministeri d’Hisenda.
Atès que es declara expressament la compatibilitat d’altres ajuts o subvencions que es puguin obtenir
per al finançament de l’activitat subvencionada, sempre que no suposin un excés respecte els costos
de l’activitat subvencionada. Al compte justificatiu no es podran incorporar despeses que hagin estat
objecte de justificació en la subvenció anteriorment concedida.
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En tot cas, per part del beneficiari, recau l’obligació de comunicar a l’ens concedent totes aquelles
subvencions, auxilis o ajuts, sigui d’altres entitats públiques o privades, que es rebin amb la finalitat
de finançar l’activitat subvencionada.
Atès que l’entitat beneficiària de la subvenció haurà d’establir, si és possible, les mesures de difusió
consistents en:
Inclusió de la imatge institucional de l’Ajuntament de Reus, així com llegendes relatives al finançament
públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o
bé mencions relatives en mitjans de comunicació, sempre que aquestes circumstàncies siguin
possibles.L’incompliment d’aquesta obligació, d’acord amb l’article 93 del RD 887/2006 serà causa de
reintegrament de la subvenció.
Atès que el beneficiari és responsable del compliment de la finalitat de l’ajut concedit així com de la
seva justificació documental davant de l’Ajuntament de Reus una vegada finalitzada l’activitat i no
més tard del 31 de gener de 2019.
El compte justificatiu comptarà amb la següent documentació:
a) Una memòria de les activitats realitzades amb càrrec a la subvenció.
b) La justificació econòmica i de la despesa, que es farà mitjançant la presentació del balanç
econòmic de l’actuació subvencionada, amb totes les despeses i ingressos que hagin generat
les actuacions subvencionades, amb expressió i acreditació de l’import, la procedència i
l’aplicació de les quantitats destinades a l’activitat i que s’hagin finançat amb fons, subvencions
o recursos diferents de la subvenció concedida per l’organització municipal. Les despeses s’han
d’acreditar mitjançant factures i d’altres documents de valor probatori equivalents en el tràfic
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, aquesta documentació es presentarà amb
original, que serà degudament diligenciada i còpia. Les factures també hauran de tenir els
requisits establerts a la normativa tributària per a ser acceptades.
c) Les factures s’aportaran en document original i fotocòpia, per tal que els originals puguin ésser
objecte de la corresponent estampilla per part dels serveis tècnics de la regidoria competent.
Les fotocòpies restaran a disposició dels citats serveis tècnics, que emetran en el termini 15
dies, si s’escau, el pertinent informe per dur a terme el pagament que correspongui. Si a criteri
dels serveis tècnics, la justificació presentada ha d’ésser objecte de modificació o
complementació, ho comunicaran a la citada entitat perquè rectifiqui la deficiència detectada.
Mentre no es produeixi aquesta rectificació , restarà suspès el termini per dur a terme el
pagament de la subvenció.
d) La justificació documental de la difusió feta del finançament de la corporació municipal.
e) Certificacions acreditatives de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Atès que l'ajuntament efectuarà les comprovacions que consideri adients relatives a la justificació i
aplicació dels fons percebuts.
Vist l’informe favorable emès per la Cap de servei de Serveis Socials de data 27 de desembre de 2018
en virtut del qual es posa de manifest la voluntat de prestar suport a aquest projecte.
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Vist l’informe d'Intervenció Municipal de fiscalització prèvia de data 28 de desembre de 2018
conforme l’import de la subvenció anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària de l’Àrea de Benestar
Social número 30422-23109-489 del pressupost 2019 condicionat a la disponibilitat pressupostària
del 2019 d'acord amb l'art. 56 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació a l'art. 174 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, quedant
condicionada la vigència de la subvenció a que el crèdit pressupostari del 2019 sigui efectiu. Tenint
en compte el marc normatiu de les subvencions següent:
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre LGS, d’ara en endavant (RLGS)
3. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus (BOP de Tarragona número 214
del dia 16 de setembre de 2010).
4. Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici pressupostari on s’imputa la despesa.
5. Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
6. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
Vist el decret d'Alcaldia número 2499 de data 3 de març de 2016, (BOPT número 47 de 9 demarç de
2016), al seu apartat setzè, f) que estableix que la competència de la regidoria delegada es limitarà
en l'atorgament de subvencions directes amb el límit dels crèdits pressupostaris específics aprovats
que estiguin disponibles i quan el seu import no superi els 50.000 euros.

HE RESOLT:
PRIMER: Atorgar una subvenció directa a la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella amb CIF G43682509,
en els termes descrits a la part expositiva, per un import de 49.987,21€ a càrrec de l'aplicació
pressupostària de l’Àrea de Benestar Social número 30422-23109489 del pressupost 2019, quedant
condicionada la vigència de la subvenció a que el crèdit pressupostari del 2019 sigui efectiu.
SEGON: El pagament d’aquesta subvenció per part de l’Ajuntament s’abonarà de la següent manera:
a) Un primer pagament del 80% és a dir 39.989,77€ en qualitat de pagament anticipat com a
lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació, el qual s’efectuarà durant la primera
quinzena del mes de gener del 2019.
b) Un segon pagament del 20% restant de la subvenció, és a dir, 9.997,44€ un cop s’hagi aprovat
el compte justificatiu que s’haurà de presentar una vegada finalitzada l’activitat i no més tard del
31 de gener de 2019.
TERCER: NOTIFICAR aquesta resolució a la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella (FMFBC), als efectes
escaients.
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.
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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 la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social en virtut de les competències
delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 2016002499 de data 3 de març de 2016 (BOPT núm. 47 de
data 9 de març de 2016), a la ciutat de Reus, el dia que consta en la diligència de registre.
La regidora delegada de l'Àrea de Benestar
Social
Montserrat Vilella Cuadrada

El secretari general, per delegació de signatura
El cap de servei d'Assessoria Jurídica Josep
Alberich Forns
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