ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 1/2019
Caràcter: Ordinària
Data: 18/01/2019
Horari: 08:45h a 08:55h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/02/2019

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Montserrat Vilella Cuadrada
Noemí Llauradó Sans
Jordi Cervera Martínez
Joaquim Enrech Garola
Daniel Rubio Angosto
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
S'han excusat:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/02/2019

Hipòlit Monseny Gavaldà
Marc Arza Nolla
Montserrat Caelles Bertran
Montserrat Flores Juanpere
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informació de l'Alcaldia
3. Servei d'aprovisionaments, contractació i patrimoni.
Aprovació de la
pròrroga del contracte del Servei de pintat i repintat de la senyalització viària
horitzontal de la ciutat de Reus.
4. Urbanisme - Patrimoni del Sòl. Adscripció de l'immoble situat al c/ Cèlia Artiga
Esplugas, 10, a la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA.
5. Urbanisme - Patrimoni del Sòl. Adscripció de l'immoble situat al C/ Figueres, 2,
a la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA.
6. Esports.
Aprovació de la segona addenda del conveni que formalitzaren
l'Ajuntament de Reus i la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE SA en data 31 de
juliol de 2017, que regula la concessió d'una subvenció de capital per dur a terme les
actuacions necessàries a diverses instal·lacions municipals durant l'exercici 2017 i
2018.
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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
S'aprova per unanimitat, l'acta de la Junta de Govern Local del dia 21 de desembre de
2018.
2. Informació de l'Alcaldia
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
14/02/2019

El Sr. Pellicer informa del següent:
De l'arxiu de la investigació per part de la Fiscalia General de l'Estat de la seva
suposada participació en l'organització del referèndum de l'1-O.
De l'acte de descoberta d'una placa commemorativa de l’esdeveniment que es
repeteix cada any, coincidint amb el solstici d’hivern, en el que es pot veure el sol a
través dels finestral del campanar de la Prioral de Sant Pere des del carrer del Vidre.
De la Festa de Nadal de les escoles bressol municipals a l'EBM L'Olivera.
De l'entrega de diplomes d'arts marcials al Gimnàs Choi's Cha.
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De l'homenatge al centenar de treballadors del Grup Sagessa que es van jubilar entre
l'any 2011 i enguany a l'auditori de l'Hospital Sant Joan de Reus.
De la inauguració dels retaules vivents a la plaça del Castell.
Del concert extraordinari de Nadal del Quartet "Gerhard" que va actuar al Santuari de
Misericòrdia.
De la Festa del Tió, organitzada pel Patronat Sardanista de Reus, a la plaça del
Mercadal.
De la inauguració del Parc Infantil de Nadal a la FiraReus.
Del Gran Concert d'Any Nou "Johann Strauss" al Teatre Fortuny.
De l'acte públic de presentació dels "Pressupostos Participatius 2019" al Parc de Nadal
de
la
FiraReus.
Del concert de Cap d'Any, organitzat per l'Associació de Concerts de Reus, al Teatre
Fortuny.
De la Cavalcada i de la recepció del Reis Mags d'Orient a l'Ajuntament.
De la recepció institucional a l'Honorable conseller del Departament d'Educació de la
Generalitat, Sr. Josep Bargalló, a l'Ajuntament.
De la reunió amb el president del Port de Tarragona a l'Alcaldia.
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De la reunió amb el nou cap de la Comissaria Local del Cos Nacional de Policia a la
ciutat de Reus, a l'Alcaldia.
De l'acte de cloenda del centenari de la institució "Foment Reus Empresarial" al Museu
Salvador Vilaseca.
De la presentació del llibre "Cristians, tanmateix" del Mossén Josep Gil Ribas al Centre
de Lectura.
De la conferència a càrrec de la Honorable consellera de Cultura de la Generalitat, Sra.
Laura Borràs a El Circol.
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De la inauguració de l'exposició "Neandertals a Catalunya" al Museu Salvador
Vilaseca.
3. Servei d'aprovisionaments, contractació i patrimoni. Aprovació de la
pròrroga del contracte del Servei de pintat i repintat de la senyalització
viària horitzontal de la ciutat de Reus.
"Atès que per Decret número 2016000845 de l’Alcalde de data 28 de gener de 2016,
es va adjudicar a l'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC, el Servei de pintat i repintat de la
senyalització viària horitzontal de la ciutat de Reus per una quantitat total anual de
157.803,36 €, dels quals 130.416,00 €, es corresponen al preu del contracte i
27.387,36 € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), d'acord amb la seva
oferta econòmica de data 5 d'octubre de 2015.
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Atès que en data 24 de febrer de 2016 es va formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
Atès que la durada inicial del contracte, d’acord amb els termes previstos al pacte
segon del referit contracte, s’estableix per un termini inicial de dos anys a partir del
dia 1 de març de 2016.
Atès que el contracte es podrà prorrogar fins a dues anualitats més, i per mutu acord
de les parts, manifestat expressament abans de la seva finalització. La durada total
del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir els quatre anys.
Atès que per Decret número 2018002119 del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals de data 13 de febrer de 2018 es va aprovar la pròrroga del
contracte per un període d’un any, amb efectes a partir del dia 1 de març de 2018.
Vist l’informe emès pel Cap de la Guàrdia Urbana d’aquest Ajuntament en data 17
d’octubre de 2018, en el qual s’ha informat favorablement sobre la pròrroga del
contracte per una anualitat més.
Vist que, en data 29 d’octubre de 2018, el Sr. Josep R. Nogués Martín, en nom i
representació de l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC, ha presentat escrit al Registre
d'entrada a l'Ajuntament de Reus amb número 2018051151, en el qual manifesta el
seu interès en prorrogar el contracte de referència.
Vist l’article 23 i 303 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Vist el que estableix la disposició addicional segona, apartat primer de la LCSP i en
virtut de la delegació de competències que resulten del Decret de l'Alcaldia, de data
15 de juny de 2015 publicat al BOP de Tarragona número 148, del dia 27.06.2015.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
1) APROVAR la pròrroga del contracte del Servei de pintat i repintat de la senyalització
viària horitzontal de la ciutat de Reus, amb l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC, per un període d’un
any, amb efectes a partir del dia 1 de març de 2019."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Signat electrònicament
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4. Urbanisme - Patrimoni del Sòl. Adscripció de l'immoble situat al c/ Cèlia
Artiga Esplugas, 10, a la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA.
"Atès que l'Ajuntament de Reus és propietari de l'immoble situat al Cr. Cèlia Artiga
Esplugas, 10, amb Ref. Cad. 0468301 CF4506G 0001 PM; està inscrit al Registre de la
Propietat núm. 1 de Reus, al volum 1716, llibre 1135, full 108, finca 51802, inscripció
1a. Aquest immoble estan classificat de bé de domini públic, amb qualificació
d'equipament, i incorporat a l'Inventari Municipal de Bens i Drets.
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Atès que 'Ajuntament de Reus, en virtut del Mapa Instal·lacions Esportives del Municipi
(MIEM) vigent, es planteja la gestió dels diferents espais esportius a la ciutat, entre els
quals hi ha el poliesportiu de coberta Lleugera, denominat Polilleuger Alberich i Cases,
situat Cr. Cèlia Artiga Esplugas, 10, amb façana al carrer Puig i Ferrater (finca registral
51802, referida al paràgraf precedent). Aquest Polilleuger es van construir per
l’Ajuntament de Reus en el marc de la convocatòria de subvencions de l’anomenat
“Plan·Ñ” restant una part de la gestió i manteniment a l’Ajuntament mitjançant la
Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística i d’altra a RELLSA. Aquesta dualitat
suposa a la pràctica dificultats en la concreció d’algunes accions a desenvolupar.
Atès que l'Ajuntament de Reus constituí l'any 1998 la societat REUS ESPORT I LLEURE
SA., de capital íntegrament municipal, que té per objecte, entre d'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 de les
seves entitats dependents. Es considera convenient i adequat que sigui la societat
REUS ESPORT I LLEURE S.A. la que assumeixi la gestió, conservació i les accions a
desenvolupar en aquest polilleuger.
De conformitat amb les línies d'actuació municipals referides al paràgrafs precedents
es considera convenient tramitar i acordar, si s'escau, l'adscripció de l'immoble
esmentat, situat al Cr. Cèlia Artiga Esplugas, 10.
Per tot l’exposat, vistos els informes i documentació incorporada a l’expedient, de
conformitat amb l’establert a la Llei 7/85, de 2 d’abril, i el Reglament del patrimoni
dels ens locals de Catalunya, , i en ús de les facultats delegades per l’Alcaldia,
mitjançant Decret de data 15-06-2015, núm. 7032 (BOPT de data 27-06-2015 núm.
148).
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En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- ADSCRIURE, amb efectes 01-01-2019, a l'empresa municipal REUS ESPORT I
LLEURE, SA l'immoble situat al Cr. Cèlia Artiga Esplugas, 10, amb Ref. Cad. 0468301
CF4506G 0001 PM, referenciat més extensament al paràgraf primer de la part
expositiva d'aquest acord, per tal que els destini al compliment dels seu fins i a la
realització de les actuacions oportunes de gestió i conservació del poliesportiu lleuger
de referència.
SEGON.- Als efectes pertinents es constata que a dia d'avui al polilleuger Alberich i
Casas manca arreglar l'aigua calenta sanitària, per la qual cosa s'hauran d'adoptar les
mesures pertinents.
Signat electrònicament
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TERCER.- L’escola Alberich i Casas gaudirà de l’ús exclusiu d'aquest polilleuger dins
l’horari lectiu.
QUART.- 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 d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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5. Urbanisme - Patrimoni del Sòl. Adscripció de l'immoble situat al C/
Figueres, 2, a la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA.
"Atès que l'Ajuntament de Reus és propietari de l'immoble situat al Cr. Figueres, 2,
amb Ref. Cad. 0288101 CF4508G 0001 LA; està inscrit al Registre de la Propietat núm.
1 de Reus, al volum 791, llibre 418, full 78, finca 17575. Aquest immoble estan
classificat de bé de domini públic, amb qualificació d'equipament, i incorporat a
l'Inventari Municipal de Bens i Drets.
Atès que l'Ajuntament de Reus, en virtut del Mapa Instal·lacions Esportives del
Municipi (MIEM) vigent, es planteja la gestió dels diferents espais esportius a la ciutat,
entre els quals hi ha el poliesportiu de coberta Lleugera, denominat Polilleuger Ciutat
de Reus, situat Cr. Figueres, 2, amb façana al carrers Badalona i Terol. Aquest
Polilleuger es van construir per l’Ajuntament de Reus en el marc de la convocatòria de
subvencions de l’anomenat “Plan Ñ”. Aquest polilleuger es troba situat al recinte
educatiu Ciutat de Reus (que acull l'Escola Ciutat de Reus, l'Escola Bressol municipal
La Ginesta, L'escola d'Educació Especial font del Lleó, i el Servei Educatiu del Baix
Camp); la totalitat de l’equipament esportiu disposa d’un tancament i funcionament
autònom del centre educatiu amb entrades diferenciades per a l’ús escolar i l’ús
esportiu de tercers. Aquest equipament té plenament consolidada la programació
d’usos escolars lectius, extraescolars i també en l’àmbit social mitjançant diferents
accions comunitàries.
Atès que l'Ajuntament de Reus constituí l'any 1998 la societat REUS ESPORT I LLEURE
SA., de capital íntegrament municipal, que té per objecte, entre d'altres, la
construcció, promoció, gestió, administració, explotació, manteniment i millora, per
compte propi, de les administracions públiques o de tercers de tot tipus
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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 de les
seves entitats dependents. Es considera convenient i adequat que sigui la societat
REUS ESPORT I LLEURE S.A. la que assumeixi la gestió, conservació i les accions a
desenvolupar en aquest polilleuger.
De conformitat amb les línies d'actuació municipals referides al paràgrafs precedents
es considera convenient tramitar i acordar, si s'escau, l'adscripció de l'immoble
esmentat, situat al Cr. Figueres, 2.
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Per tot l’exposat, vistos els informes i documentació incorporada a l’expedient, de
conformitat amb l’establert a la Llei 7/85, de 2 d’abril, i el Reglament del patrimoni
dels ens locals de Catalunya, , i en ús de les facultats delegades per l’Alcaldia,
mitjançant Decret de data 15-06-2015, núm. 7032 (BOPT de data 27-06-2015 núm.
148).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
PRIMER.- ADSCRIURE, amb efectes 01-01-2019, a l'empresa municipal REUS ESPORT I
LLEURE, SA l'immoble situat al Cr. Figueres, 2, amb Ref. Cad. 0288101 CF4508G 0001
LA, referenciat més extensament al paràgraf primer de la part expositiva d'aquest
acord, per tal que els destini al compliment dels seu fins i a la realització de les
actuacions oportunes de gestió i conservació del poliesportiu lleuger de referència.
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SEGON.- Als efectes pertinents es constata que a dia d'avui al polilleuger Ciutat de
Reus manca reparar unes goteres, per la qual cosa s'hauran d'adoptar les mesures
pertinents.
TERCER.- L’escola Ciutat de Reus gaudira de l’ús exclusiu d'aquest polilleuger dins
l’horari lectiu.
QUART.- 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 d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
6. Esports. Aprovació de la segona addenda del conveni que formalitzaren
l'Ajuntament de Reus i la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE SA en
data 31 de juliol de 2017, que regula la concessió d'una subvenció de capital
per dur a terme les actuacions necessàries a diverses instal·lacions
municipals durant l'exercici 2017 i 2018.
"Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2017 es va
aprovar, d'entre d'altres, la concessió una subvenció de capital a la societat municipal
REUS ESPORT I LLEURE SA (en endavant, RELLSA) per un import de 795.015,71€, per
dur a terme les actuacions necessàries a diverses instal·lacions municipals durant
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l'exercici 2017 i 2018, i en data 31 de juliol de 2017 es va signar el conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal RELLSA, que ha de
regular la citada concessió de subvenció amb la finalitat de contribuir al finançament
de les obres d'adequació següents:
Ampliació vestidors i altres adequacions CF La Pastoreta: 174.351,51€
Adequació normativa legionel·losi, solar, ACS, incendis i anticaigudes instal·lacions
esportives municipals (IME): 90.000,00€
Resta actuacions al Pavelló Olímpic Municipal - JJMM Tgna. 2018: 392.084,20€
Actuacions d'adequació diverses a IME: 109.580,00€
Adquisició d'equips i programari informàtic: 29.000,00€
Atès que el termini màxim d'execució dels treballs de 31 de desembre de 2018.
Signat electrònicament
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Atès que per Decrets d'Alcaldia números 2018005656 de data 19 d'abril de 2018 i
2018006570 de data 3 de maig de 2018 es va avocar la competència que fou
delegada a la Junta de Govern Local i es va redistribuir la subvenció de capital
aprovada per la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2017 i establerta al
conveni signat en data 31 de juliol de 2017, i es va rectificar l'error aritmètic de
l'import descrit en l’apartat primer de la part resolutiva del Decret número
201800005656 d'avocació d'Alcaldia de data 19 d'abril de 2018, consistent en on diu
174.351,51 € ha de dir 259.201,00 € i on diu 392.084,20 € ha de dir 307.234,71 €.
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Vist l'informe emès pel Director General de RELLSA de data 7 de desembre de 2018 en
el qual es justifica l'endarreriment del calendari previst de les actuacions i s'indica que
s'han executat el 75% d’actuacions previstes, restant pendent d'executar el 25% de
les actuacions, per la qual cosa es preveu que es puguin donar per acabades
pràcticament totes les actuacions previstes el dia 30 d'abril de 2019. Així mateix
s'informa que el termini de justificació serà fins el dia 31 de maig de 2019.
Així mateix en el mateix informe es manifesta que han sorgit noves necessitats en el
marc de la política esportiva municipal, (entre les quals la instal·lació d'aparells
desfibril·ladors (DEA) a les instal·lacions del Districte Vè, Estadi Municipal i camp de
futbol de Mas Iglesias i La Pastoreta), que pot afectar la distribució de la partida
21220-34260-74900.
Atès que el citat informe proposa que les desviacions que es produeixin entre els
diferents projectes que es financen amb la partida 21220-34260-74900 (EsportsAltres instal·lacions esportives-Aportac.soc.mpals) i que estiguin degudament
justificades, si no alteren la xifra global de la subvenció concedida, restin compreses i
siguin aprovades juntament amb la liquidació definitiva. Així mateix proposa ampliar el
termini per finalitzar els treballs fins el dia 30 d'abril de 2019 i poder presentar la
justificació fins el dia 31 de maig de 2019.
Tenint en compte que les partides actuals del pressupost municipal d’inversions per
finançar aquestes inversions són:
21220-93313-74900
Esports-Edificis mpals.us esportiu-Aport.soc.mpal

307.234,71 €

Projecte: resta actuacions al Pavelló Olímpic Municipal - JJMM Tgna. 2018
21220-34260-74900
Esports-Altres instal.lacions esportives-Aportac.soc.mpals 487.781,00 €
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Projectes: ampliació vestidors i altres adequacions CF La Pastoreta, adequació
normativa legionel·losi, solar, ACS, incendis i anticaigudes instal·lacions esportives
municipals (IME), actuacions d'adequació diverses a IME i adquisició d'equips i
programari informàtic
Vist l'informe favorable emès per la Gerent d'Àmbit de Serveis a la Persona de data 27
de desembre de 2018.
Vist l'esborrany d'addenda que consta a l'expedient.
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia limitada de la Intervenció Municipal de
data 27de desembre de 2018.
Signat electrònicament
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Vista la delegació de competències a la Junta de Govern Local establertes al decret
d’alcaldia número 7032, de data 15 de juny de 2015.
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.
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.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
15/02/2019

PRIMER.- Aprovar la segona addenda del conveni que formalitzaren l'Ajuntament de
Reus i la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE SA en data 31 de juliol de 2017,
que regula la concessió d'una subvenció de capital per dur a terme les actuacions
necessàries a diverses instal·lacions municipals durant l'exercici 2017 i 2018.
SEGON.- Notificar aquest acord a la societat RELLSA, la regidoria delegada de l'Àrea
d'Esports, i donar-ne trasllat al 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.
L'alcalde

El secretari general
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