ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 9/2019
Caràcter: Ordinària
Data: 17/05/2019
Horari: De 09:15h a 09:20h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Montserrat Vilella Cuadrada
13/06/2019

Montserrat Vilella Cuadrada, presidenta accidental
Jordi Cervera Martínez
Montserrat Caelles Bertran
Montserrat Flores Juanpere
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
S'han excusat:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
13/06/2019

Carles Pellicer Punyed
Noemi Llauradó Sans
Hipòlit Monseny Gavaldà
Marc Arza Nolla
Joaquim Enrech Garola
Daniel Rubio Angosto
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informació de l'Alcaldia
3. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la prolongació
del carrer Segrià fins el carrer Vallespir de la Urbanització El Pinar de Reus, promogut
pel senyor Jaume Pallejà Monné.
4. Esports. Aprovació de l'addenda al conveni amb REUS ESPORT I LLEURE, SA
(RELLSA) que regula la concessió d'una subvenció de capital per a dur a terme
distintes actuacions dels exercicis 2018 i 2019 en diverses instal·lacions esportives
municipals.
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
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S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local del 3 de maig
de 2019.
2. Informació de l'Alcaldia
La presidència informa del següent:
- Del sopar solidari del Club Tennis Taula Ganxets de Reus, a l'Hotel NH Reus.
- De la primera edició de la Mostra de Cervesa Artesana de Reus a la plaça Evarist
Fàbregas.
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- Del lliurament de premis i de la concentració "Custom Sunday" al Saló de la Moto a
FiraReus
- De la inauguració del Concurs Exposició Nacional de Roses al Teatre Bartrina.
- Del lliurament de premis de les XIX Jornades de Bàsquet a l'Escola Joan Rebull.
- De la ballada de lluïment de la Festa de l'Arbre de Maig organitzat per la
coordinadora de Danses Tradicionals a la plaça de la Patacada.
- De la sessió de dansa urbana que va tenir lloc a la Fira del Vi de Falset.
- De la sortida i lliurament de premis de la Cursa de la Dona a la plaça Llibertat.
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- De la nova il·luminació de la façana de l'escola Pompeu Fabra amb motiu de l'Any
Pere Caselles.
- De l'audiència del Consell d'Infants al Saló de Plens.
- De la inauguració de la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi, a Cal Massó i dels seus
distints actes.
- Del lliurament de premis i cloenda de la Fira Tastets de Ciència a la plaça Univers.
- Del dinar de la Federeció d'Associacions de Veïns de Reus al restaurant La Nau.
- De la inauguració de l'exposició de treballs dels cursos de l'Associació de VeÏns
Primer Maig a la Biblioteca Central Xavier Amorós.
3. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la
prolongació del carrer Segrià fins el carrer Vallespir de la Urbanització El
Pinar de Reus, promogut pel senyor Jaume Pallejà Monné.
"Vist el Projecte d'urbanització de la prolongació del carrer Segrià fins el carrer
Vallespir de la Urbanització El Pinar de Reus, presentat en data 19 de febrer de 2019
pel senyor Jaume Pallejà Monné, així com la documentació complementària
presentada pel tècnic redactor del projecte en data 1 de març de 2019.
Vistos els informes emesos al respecte pels serveis tècnics i jurídics municipals, que
consten a l'expedient.
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D’acord amb l’establert a l'article 89.6 en relació al 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme ; i en ús de la
competència delegada pel Decret d'alcaldia de data 15 de juny de 2015 (BOPT núm.
148, de 27/6/2015).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de la prolongació del carrer
Segrià fins el carrer Vallespir de la Urbanització El Pinar de Reus, promogut pel senyor
Jaume Pallejà Monné, en el benentès que s'haurà de tenir en consideració complir amb
la normativa de les característiques de la senyalització viària d'aquest Ajuntament.
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Segon- Sotmetre-ho a informació pública per un termini d’un mes perquè s’hi puguin
formular les al·legacions que s’estimin pertinents.
Tercer. Notificar individualment l'acord a les persones interessades i concedir-los un
període d'audiència durant el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de
la notificació d'aquest acord.
Quart.- Si escau, sol·licitar informe als organismes públics i establir un termini d’un
mes perquè les empreses de subministrament de serveis afectats es pronunciïn sobre
l’esmentat projecte d’urbanització.
Contra el present acord no procedeix interposar cap tipus de recurs, atès que es tracta
d’un acte de tràmit no qualificat."
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
4. Esports. Aprovació de l'addenda al conveni amb REUS ESPORT I LLEURE,
SA (RELLSA) que regula la concessió d'una subvenció de capital per a dur a
terme distintes actuacions dels exercicis 2018 i 2019 en diverses
instal·lacions
esportives
municipals.
"Atès que la Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2018 va aprovar el
conveni entre l'Ajuntament de Reus i la societat municipal Reus Esport i Lleure, S.A.
(en endavant RELLSA) que regula la subvenció de capital per import de 88.661€ per
dur a terme el conjunt d'actuacions necessàries els exercicis 2018 i 2019 en diverses
instal·lacions municipals esportives (IME), d'acord amb el detall següent:

Atès que les parts formalitzaren l'esmentat conveni els dies 9 i 11 d'octubre de 2018.
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Atès que la clàusula primera del conveni establia els terminis per a la finalització de
les actuacions descrites, i per a la seva justificació, de tal manera que es fixà com a
data de finalització dels treballs el dia 30 d'abril de 2019, i com a data límit de
justificació el dia 31 de maig de 2019.
Atès que RELLSA ha emès un informe en el que s'indica que per motius d'acumulació
d'obres i serveis derivats a licitar, s'ha endarrerit el calendari de tramitació i execució
de les actuacions previst inicialment, de tal manera que diverses d'aquestes
actuacions estan encara pendents d'executar, i que es preveu que en el termini
màxim de 7 mesos, es puguin executar totes les actuacions previstes en el conveni,
per la qual cosa se sol·licita l'ampliació del termini per executar aquestes actuacions
fins al dia 30 de novembre de 2019 i per presentar-ne la justificació fins al dia 31 de
desembre de 2019.
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Atès que a l’expedient queda acreditat que RELLSA es troba al corrent del compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de
Reus.
Vist l'informe emès per la gerència de Serveis a la Persona, pel qual s'informa
favorablement a efectuar l'esmentada ampliació, i proposa la formalització de la
corresponent addenda al conveni signat.
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.
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Considerant que l'aprovació del conveni s'aprovà per acord de la Junta de Govern
Local, en virtut de les atribucions que li delegà l'alcalde per decret número 7032 de
data 15 de juny de 2015, correspon també a la Junta de Govern Local l'aprovació de la
modificació d'aquest conveni.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Modificar els terminis previstos en el conveni que formalitzaren l'Ajuntament
de Reus i la societat municipal RELLSA que regula la subvenció de capital per import
de 88.661€ per dur a terme les actuacions dels exercicis 2018 i 2019 en diverses
instal·lacions municipals esportives, de tal manera que el termini màxim per a la
finalització dels treballs serà el dia 30 de novembre de 2019 i el termini màxim per
justificar-los serà el dia 31 de desembre de 2019.
Segon.- Aprovar l'addenda a l'esmentat conveni per la qual es modifiquen els terminis
esmentats en el punt primer del present acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'empresa municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA, 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 de la presidenta accidental.
La presidenta accidental

El secretari general
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