ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 14/2018
Caràcter: Ordinària
Data: 28/09/2018
Horari: 9:15h a 9:20h
Lloc: Palau Municipal

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
05/10/2018

Hi assisteixen:
Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Montserrat Vilella Cuadrada
Noemí Llauradó Sans
Jordi Cervera Martínez
Montserrat Flores Juanpere
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
S'han excusat:
Hipòlit Monseny Gavaldà
Marc Arza Nolla
Joaquim Enrech Garola
Montserrat Caelles Bertran
Daniel Rubio Angosto
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informació de l'Alcaldia
3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets del
regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals d'aprovació de factures,
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
4. Esports. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal
RELLSA que ha de regular la concessió d'una subvenció de capital per dur a terme
adequacions al Pavelló Olímpic Municipal, al Camp de Futbol Reddis i a les Piscines
Municipals durant els exercicis 2018 i 2019.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 5/10/2018
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201888D4D594F95BFF57EC32847F5F609DD35D9EE21E1005093609

S'aprova l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 14 de setembre de
2018.
2. Informació de l'Alcaldia.
El Sr. Pellicer informa del següent:
•

De la recepció d’un quadre commemoratiu de la Colla Vella Xiquets de Valls.

•

De la presentació als veïns del projecte de remodelació de la Plaça de la Sang.

•

De la reunió amb els paradistes del Mercat Central per explicar el trasllat del
Centre Mèdic Quirúrgic a l’antic Hospital.
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•

De la XXVI Trobada de Misericòrdies.

•

De la inauguració del Gremi d’Hostaleria de Reus.

•

De l’acta de lliurament dels Guardons de la Ciutat coincidint amb les Festes de
Misericòrdia.

•

De la presentació de les obres de remodelació del carrer Balmes.

•

De la inauguració de les instal·lacions de Canal Reus TV al Tecnoparc.

•

De la presentació del Lleó Petit a la Plaça Mercadal.

•

De la Diada Castellera a la Plaça Mercadal amb motiu de les Festes de
Misericòrdia.

•

De l’esmorzar popular amb motiu del 52 Aplec Baix Camp al Santuari de
Misericòrdia.

•

Del lliurament dels premis cursa BTT Ciutat de Reus al polilleuger municipal
Ciutat de Reus.

•

De la visita institucional de la Honorable Sra. Ester Capella Farré, consellera de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.

•

Del Rosari de Torxes pel Passeig Misericòrdia.

•

De la Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia. Missa i Seguici al Santuari.

•

De la presentació del llibre "Fot-li que és de Reus" al Centre de Lectura

•

Del lliurament dels primers segells de la Xarxa Centres per la Igualtat al Saló de
Plens.

•

De la presentació del llibre de la Fundació RCD Espanyol de Barcelona «Cor
Perico» al Centre d’Amics de Reus.

3. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets del
regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals d'aprovació de
factures, certificacions d'obres, serveis i subministraments.
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"Donar compte dels següents decrets del regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals que figuren a l’expedient D-HISMUN 2139/2018 d’aprovació de
factures i certificacions d’obres, serveis i subministraments:
Decret núm.
2018009858
2018010289
2018010290
2018010291
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2018011352
2018010368
2018010369
2018010378
2018010381
2018010558
2018010559
2018010577
2018010613
2018010614
2018010705
2018010831
2018011018
2018011019
2018011272
2018011273
2018011351
2018011353
2018011473
2018011474

Data
28-062018
09-072018
09-072018
09-072018
03-082018
10-072018
10-072018
10-072018
10-072018
13-072018
13-072018
13-072018
16-072018
16-072018
10-072018
23-072018
26-072018
26-072018
01-082018
01-082018
03-082018
03-082018
06-082018
06-082018

Expedient
2018/96

Import
53.664,01 €

2018/86

2.737,58 €

2018/95

232.034,27 €

2018/97

47.543,74 €

2018/98

28.275,28 €

2018/91

101.971,53 €

2018/93

40.159,57 €

2018/99

77.071,06 €

2018/100

18.279,74 €

2018/13

156.320,01 €

2018/15

22.564,09 €

2018/92

94.731,78 €

2018/14

42.542,06 €

2018/17

51.156,31 €

2018/94

38.627,07 €

2018/19

47.027,01 €

2018/106

218.872,95 €

2018/103

38.987,49 €

2018/110

976.212,74 €

2018/105

23.830,00 €

2018/104

225.200,59 €

2018/102

175.183,77 €

2018/111

979.626,96 €

2018/112

45.421,47 €
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2018011572
2018011574
2018011649
2018011650
2018011651
2018011652
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2018011674
2018011675
2018011746
2018011747
2018011748
2018011788
2018011810
2018011811
2018011840
2018011846
2018011881
2018012070

07-082018
07-082018
08-082018
08-082018
08-082018
08-082018
09-082018
09-082018
10-082018
10-082018
10-082018
10-082018
10-082018
10-082018
13-08-218
14-082018
20-082018
28-082018

AC/2018-05
2018/126
2018/107-113

133.134,95 €
5.553,69 €
21.086,07 €

2018/121

3.024,90 €

2018/124

201.518,70
€
53.664,01 €

2018/108
2018/18

209.641,01 €

2018/244

26.179,55 €

2018/128

122.307,13 €

2018/101

100.085,75 €

2018/122

71.004,87 €

2018/22

30.096,58 €

2018/21

140.323,16 €

2018/23

45.375,59 €

2018/16
2018/109-114-115-118

67.806,10 €
215.609,04 €

2018/116-117-119-120-123125-127-129
2018/24

438.354,43 €
78.432,64 €

"
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats dels anteriors
decrets.
4. Esports. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Reus i la societat
municipal RELLSA que ha de regular la concessió d'una subvenció de capital
per dur a terme adequacions al Pavelló Olímpic Municipal, al Camp de Futbol
Reddis i a les Piscines Municipals, durant els exercicis 2018 i 2019.
"Atès que l'Ajuntament de Reus, en virtut de l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, té competència en matèria de
promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. L’article
66.3 apartat n) i 67 apartat c) 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 també atorga
als municipis competències pròpies en matèria d’activitats, instal·lacions culturals i
esportives, l’ocupació del lleure, el turisme, a més de les instal·lacions esportives d’ús
públic sempre que el municipi tingui una població superior als vint mil habitants.
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Atès que així mateix, l’article 39 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, estableix que correspon als municipis
promoure de manera general l'activitat física i l'esport en llur àmbit territorial,
especialment en l'àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i
recreatives en el marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya; construir,
ampliar i millorar instal·lacions esportives en llur territori; vetllar per la plena utilització
de les instal·lacions esportives existents en llur terme municipal, i el mateix precepte
fixa, per las municipis de més de 5.000 habitants, l'obligació de garantir l'existència en
llur territori d'instal·lacions esportives públiques.
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Atès que l’Ajuntament de Reus constituí l’any 1998 la societat Reus Esport i Lleure, SA,
(en endavant RELLSA) de capital íntegrament municipal, que té per objecte, entre
altres, la construcció, promoció, gestió, administració, explotació, manteniment i
millora, per compte propi, de les administracions públiques o de tercers de tot tipus
d’instal·lacions i equipaments esportius, educatius, recreatius i de lleure, la titularitat
dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l’Ajuntament o pugui tenir per
concessió, arrendament o qualsevol altra forma admesa en dret i, també, d’aquells
béns, instal·lacions i equipaments que li encarregui l’Ajuntament o qualsevol altra
forma admesa en dret i, també, d’aquells béns, instal·lacions i equipaments que li
encarregui l’Ajuntament o qualsevol de les seves entitats dependents.
Atès que es considera convenient i adequat que sigui la societat RELLSA la que
assumeixi l’execució de les actuacions corresponents per fer possible l’execució
d’aquest projecte.
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació dur a terme diverses actuacions
d’adequació en instal·lacions esportives municipals, les quals estan adscrites a RELLSA
tal i com es descriu a la proposta de conveni, i motivades per diverses necessitats
derivades de compromisos esportius.
Vist l’informe tècnic i econòmic emès pel gerent apoderat de RELLSA, de data 20 de
juliol de 2018, en relació al conjunt d’actuacions necessàries per realitzar els següents
projectes:
1. Adequació nova sala del gimnàs del Pavelló Olímpic Municipal
2. Instal·lació de porteries de futbol americà al Camp de Futbol Reddis
3. Renovació d’elements metàl·lics, filtres i varis a la sala de maniobres de les Piscines
Municipals
Atès que la previsió inicial dels costos que la societat haurà d'assumir pel conjunt de
les actuacions a desenvolupar ascendeix a la quantitat total de 88.661,00€ (vuitantavuit mil sis-cents seixanta-un euros), amb el detall següent:
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Atès que RELLSA es compromet a dur a terme els procediments de licitació,
adjudicació i contractació pertinents a tercers de les actuacions del present conveni,
d’acord amb la Llei de contractes del sector públic.
Atès que com a terminis màxims, els treballs hauran de finalitzar el 30 d’abril de 2019
i la justificació s’haurà de presentar el 31 de maig de 2019.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
05/10/2018

Atès que en aquest mateix informe de RELLSA, s'indica que els valors informats són
una previsió inicial sobre preus de mercat i que s'aniran concretant a mesura que es
disposi dels pressupostos corresponents, en cas de contractes menors, o de l'import
d'adjudicació, en cas de licitacions; i que cada una de les actuacions es composa de
diversos conceptes.
Atès que també es proposa establir un calendari de pagaments a l’avançada i una
liquidació final.
Atès que l’Ajuntament de Reus és titular del 100% del capital social de la societat
REUS ESPORT I LLEURE, SA.
Atès que la societat municipal Reus Esport i Lleure, SA, desenvolupa un conjunt
d’activitats de gestió i prestació de serveis i instal·lacions municipals esportives
adscrites que, per la seva naturalesa intrínseca, previsiblement generen un dèficit en
el compte d’explotació, que la societat no té capacitat econòmica de suportar com són
la prestació de serveis i la gestió de les instal·lacions municipals esportives.
Atès que Reus Esport i Lleure, SA, per l’execució de les actuacions esmentades,
disposa del coneixement i l’experiència necessària per al seu desenvolupament.
Vist l'informe de gerència de serveis a la persona de l'Ajuntament de Reus de data 10
d'agost de 2018.
Vist l'informe de la intervenció municipal de data 16 d'agost de 2018 en el qual
s'informa que existeix crèdit adequat i suficient per import de 88.661,00€ (vuitantavuit mil sis-cents seixanta-un euros), de la partida 21220-93313-74900 del pressupost
d'inversions de 2018.
Vist que a l’expedient queda acreditat que RELLSA es troba al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Vist la proposta del conveni que regula la relació entre l’Ajuntament de Reus i la
societat RELLSA, per a la realització de les actuacions que s’han de dur a terme per
desenvolupar els projectes esmentats, i que consta en l’expedient.
Vist l’establert a l’article 49 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim
jurídic del sector públic, en relació als convenis.
Vist el decret d’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/res
delegats/des.
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Atès doncs que correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquells convenis
d’import superior a 50.000,00 euros, per delegació d’alcaldia.
En conseqüència es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer: Aprovar la subvenció de capital a la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE,
SA, per un import màxim de 88.661€ (vuitanta-vuit mil sis-cents seixanta-un euros),
per dur a terme les següents actuacions:
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Segon.- Aprovar la
despesa per un
import de 88.661,00€ (vuitanta-vuit mil sis-cents seixanta-un euros), de la partida
21220-93313-74900 del pressupost d'inversions de 2018.
Tercer.- Aprovar el pagament de la bestreta de la subvenció de capital a RELLSA, per
import de 75.000,00€ (setanta-cinc mil euros) de la partida 21220-93313-74900 del
pressupost d'inversions de 2018.
Quart.- Aprovar el conveni regulador entre l’Ajuntament de Reus i Reus Esport i Lleure,
SA, per a la col·laboració en la realització de les actuacions citades al primer apartat.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l'empresa municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA, el
Departament de Gestió Econòmica i Pressupostària (GEP) i a la Intervenció municipal.
"
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment
I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessióde la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
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