Educació
EDUC 27/2018 OF.
En Jaume Renyer Alimbau, Secretari General de l'Ajuntament de Reus,
CERTIFICO:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/11/2018

Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió duta a terme el dia 30 de
novembre de 2018, va aprovar l'acord que seguidament es transcriu, amb la
salvetat i a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta segons el
que senyala l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals:
Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de les tarifes de les
escoles bressol municipals i de l'encàrrec a la Fundació per a l'Acció
Educativa de la gestió d'aquests equipaments.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
30/11/2018

"Atès que en virtut del previst a la normativa sectorial en matèria d'educació
(essencialment, en l'àmbit de l'educació infantil, la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d'educació) i en virtut dels acords formalitzats entre la Generalitat i
l'Administració local, l'Ajuntament de Reus compta amb una xarxa significativa
d'equipaments educatius adreçats a la primera infància, entre els quals s'han
d'incloure les diverses escoles bressol de titularitat municipal, en les quals per
al curs 2018-2019 s'ofereixen 480 places, de conformitat amb el següent
detall:
•
•
•
•
•
•

La Ginesta (107 places)
Montsant (41 places)
El Margalló (36 places)
El Marfull (115 places)
l'Olivera (107 places)
El Lligabosc (74 places)

Atès que l'Àrea d'Ensenyament i Política Lingüística no disposa dels recursos
adients per a la gestió integral de les escoles bressol municipals (en endavant ,
EBM), i pretén que per al curs 2018-19 siguin gestionades per un ens adient, en
tots aquells aspectes no assumits per l'organització municipal.
Atès que la gestió de les escoles bressol municipals s'ha dut a terme des de la
creació de la primera d'elles a través dels corresponents encàrrecs a ens
instrumentals municipals dotats de l'estructura i l'especificitat necessària per
tal de cercar un funcionament eficient.
Vist el plec de peticions, de data 15 de maig de 2018, elaborat per l'Àrea
d'Ensenyament i Política Lingüística per l'encàrrec de gestió per les escoles
bressol municipals per al curs 2018-2019. Els serveis especificats en l’esmentat
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plec són els següents: la gestió dels serveis escolar, de menjador i d’acollida de
les sis escoles bressol municipals, els materials necessaris per al seu
desenvolupament, el servei de restauració i els recursos humans adients.
Vist l’informe elaborat pels serveis tècnics de l’Àrea d’Ensenyament i Política
Lingüística de data 14 de novembre de 2018 que consta a l’expedient, on es
proposa establir la unitat tarifària per a l’esmentat encàrrec.
Es considera com a millor opció establir tarifes per als següents serveis:
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Servei escolar de 9 a 12h i de 3 a 5h (5hores) per a les diferents franges
d'edat:
Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 43.417,95 €
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 36.512,89 €
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 33.219,37 €
Servei d'acollida matinal de primer tram: 6.827,13 €
Servei d'acollida matinal de segon tram: 3.552,04 €
Servei d'acollida de migdia: 5.472,08 €
Servei de menjador: 7.950,04 €
Servei de dormitori: 8.403,57 €
Àpat: 3,96 €
Servei d'autobús : 164,14 €
Servei de vetlladora: 6.930,57 €
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Ocupació prevista:
Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 7 aules
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 13 aules
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 13 aules
Servei d'acollida matinal de primer tram: 6 aules
Servei d'acollida matinal de segon tram: 12 aules
Servei d'acollida de migdia: 8 aules
Servei de menjador: 24 aules
Servei de dormitori: 24 aules
Àpat : 42.960 àpats
Servei d'autobús : 21 serveis d'autobús
Servei de vetlladora: 5,26 professionals
Si apliquem la tarifa bàsica a l'ocupació prevista d'aules per cada servei
descrit, i el nombre d'àpats, de viatges d'autobús i el nombre de serveis de
vetlladora que preveiem, l'import final del pressupost pel curs 2018-2019 seria
el següent:
Servei escolar per a l'aula de 0 a 1 anys: 303.925,62 €
Servei escolar per a l'aula d'1 a 2 anys: 479.675,06 €
Servei escolar per a l'aula de 2 a 3 anys: 436.859,34 €
Servei d'acollida matinal de primer tram: 40.962,81 €
Servei d'acollida matinal de segon tram: 42.624,50 €
Servei d'acollida de migdia: 43.776,61 €
Servei de menjador: 190.800,95 €
Servei de dormitori: 201.685,71 €
Àpat: 170.267,33 €
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Servei d'autobús: 3.446,96 €
Servei de vetlladora: 36.450,77 €
Total encàrrec: 1.950.475,65 €
Atès que des de l'any 2009 la FAE ha efectuat, per encàrrec de l'Ajuntament, la
gestió dels serveis educatius adreçats a la primera infància.
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Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Àrea d’Ensenyament i Política
Lingüística de data 16 de novembre de 2018, en el qual es posa de manifest un
balanç satisfactori de la gestió efectuada per la FAE els darrers anys, per la
qual cosa es proposa efectuar l'encàrrec a la citada fundació de la gestió de les
escoles bressol esmentades pel període corresponent al curs 2018-2019, amb
un import de 1.950.475,65 €, desglossat de la següent manera:
-Un import de 590.400,59 euros s'imputaran a la partida 30919-32310-250 del
pressupost municipal de despeses corresponent a l'any 2018.
-L'import restant, 1.360.075,06 euros s'imputaran al pressupost municipal de
despeses corresponent a l'any 2019.
Atès que la FAE, segons explicita la pròpia entitat, ostenta la consideració de
mitjà propi i servei tècnic, 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.
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Atès, així mateix, que de conformitat amb els acords adoptats pel Patronat de
la FAE de data 26 de juliol de 2018, la citada fundació està realitzant els tràmits
per ajustar el contingut dels seus estatuts a les previsions de l'article 32 de la
normativa vigent de contractes del sector públic.
Atès que es disposa de consignació pressupostària per assumir els
compromisos econòmics inherents a l'encàrrec corresponents a l'any 2018 per
un import màxim de 590.400,59€, amb càrrec a l'aplicació 30919-32310-250
del pressupost municipal de despeses per a l'any 2018.
Atès que la xifra restant s'assumiria amb càrrec al pressupost municipal de
despeses per a l'any 2019, en el qual s'haurà d'habilitar el crèdit adequat i
suficient.
Atès que l'esmentat encàrrec exigeix el tractament de dades personals, per la
qual cosa la FAE ostentarà, 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 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 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).
Vist l'informe emès per l'Assessoria Jurídica de data 19 de novembre de 2018
en relació a al present encàrrec.
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Vist l'informe de la intervenció general de fiscalització prèvia de data 20 de
novembre de 2018 emès en relació al present encàrrec.
Vist l'esborrany de contracte d'encarregat de tractament de dades de caràcter
personal entre l'Ajuntament de Reus i la Fundació per a l'Acció Educativa, que
consta a l'expedient.
Vistos els principis d'eficàcia i eficiència previstos a l'article 129 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i el d'optimització dels recursos disponibles que han
d'informar la pràctica administrativa.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
30/11/2018

Vist el que disposa 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.
Vist la Circular 4/2015, de 20 de maig, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, en relació a diversos aspectes relacionats amb les
encomanes de gestió que regula la LCSP, on es manifesta que «la tarifa o la
retribución de la encomienda deberán cubrir el valor de las prestaciones
encargadas, teniendo en cuenta para su cálculo los costes directos y los
indirectos, y márgenes razonables, acordes con el importe de aquellas
prestaciones para atender desviaciones o imprevistos de rentabilidad. Estos
márgenes figurarán como partida independiente del resto de la tarifa.»
Vist el decret de l'Alcaldia número 7032 de data 15 de juny de 2015 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.
Vist el decret de l'alcaldia de data 3 de març de 2016, pel qual es delega en les
regidories delegades i en les adjuntes a l'alcaldia la formulació dels encàrrecs i
les encomandes de gestió quan el seu import no superi els 25.000€.
Atès, doncs, que correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquells
encàrrecs d’import superior a 25.000 euros, per delegació de l’Alcaldia, per la
qual cosa correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació del present
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encàrrec.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar les següents tarifes per a l’execució dels serveis que es
relacionen a continuació:
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Servei
anys
Servei
anys
Servei
anys
Servei
tram
Servei
tram
Servei
Servei
Servei
Àpat
Servei
Servei

escolar per a l’aula de 0 a 1

43.417,95 €

escolar per a l’aula d’1 a 2

36.512,89 €

escolar per a l’aula de 2 a 3

33.219,37 €

d’acollida matinal de primer

6.827,13 €

d’acollida matinal de segon

3.552,04 €

d’acollida de migdia
de menjador
de dormitori
d'autobús
de vetlladora

5.472,08 €
7.950,04 €
8.403,57 €
3,96 €
164,14 €
6.930,57€
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SEGON: Aprovar l’encàrrec a la FAE per la gestió de les escoles bressol
municipals La Ginesta, Montsant, El Margalló, El Marfull, L'Olivera i El Lligabosc
TERCER: Aprovar la despesa màxima corresponent a l'esmentat encàrrec, per
un import global de 1.950.475,65 euros, dels quals la xifra de 590.400,59 euros
s'imputen a la partida 30919-32310-250 del pressupost municipal de despeses
corresponent a l'any 2018. La xifra restant, d'un import de 1.360.075,06 euros,
s'imputarà al pressupost municipal de despeses corresponent a l'any 2019, que
restarà condicionada a l'existència de consignació en el pressupost de
l'esmentat exercici, per la qual s'haurà d'habilitar el crèdit adequat en les
partides corresponents.
QUART: L’esmentat encàrrec inclou, en tot cas, les tasques que s’indiquen a
l’informe-proposta de l’encàrrec emès pels serveis de l’Àrea d’Ensenyament i
Política de data 16 de novembre de 2018, i que consta a l’expedient.
CINQUÈ: El present encàrrec s’efectua per al curs escolar 2018-19, fins al dia
31 d’agost de 2019.
SISÈ:El pagament d'aquest encàrrec es realitzarà prèvia emissió i presentació,
per part de la FAE a l'Ajuntament, de les corresponents factures, que s'emetran
amb periodicitat mensual pels serveis prestats, en consonància amb les tarifes
aprovades per al curs 2018-19
Les esmentades factures es presentaran en el termini de quinze dies des de la
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finalització del període a facturar.
En la liquidació de l’encomana, la FAE 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
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 aquest liquidació, amb la prèvia emissió del corresponent informe per
part del departament tramitador on es justifiqui aquesta diferència.
Signat electrònicament
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La liquidació per un import superior requerirà la prèvia aprovació de l'ampliació
de l'encàrrec.
SETÈ: Per a dur a terme l'encàrrec, la FAE posarà a disposició de l'Àrea
d'Ensenyament i Política Lingüística els recursos humans i materials necessaris
per tal de portar a terme les esmentades activitats.
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La FAE, 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 l'entitat, així
com pel tipus i quantia dels contractes.
El personal afecte a la prestació de les tasques encarregades, dependrà a tots
els efectes de la FAE 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.
VUITÈ: Correspon a l'Ajuntament la superior direcció, control i supervisió de
l'encàrrec efectuat.
L'entitat receptora de l'encàrrec previst en aquesta resolució 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.
NOVÈ: La FAE té, en relació a les dades recollides i tractades a conseqüència
del present encàrrec, la condició del tercer encarregat del tractament de dades
de caràcter personal i, per tant, aquestes actuacions s'efectuaran de
conformitat amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i d'acord amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
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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).
Aprovar el contracte d'encarregat de tractament entre aquest Ajuntament i la
FAE per al tractament de les dades de caràcter personal.
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DESÈ: El present encàrrec tindrà com a clàusula resolutòria expressa de
compliment per part de l'entitat receptora de l'encàrrec, del compliment 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.
ONZÈ: 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.
DOTZÈ: Donar trasllat del present acord a la FAE, als efectes pertinents."
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I perquè consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro la present
certificació, d'ordre i amb el vistiplau del Molt Il·ltre. Sr. Alcalde, a la ciutat de
Reus.
Vist i plau,
President

El Secretari General

Carles Pellicer Punyed

Jaume Renyer Alimbau
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