ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 9/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 10/07/2020
Horari: 9:00 h - 9:16 h
Lloc: Telemàtica
Hi assisteixen:

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
03/09/2020

Carles Pellicer Punyed
Noemí Llauradó Sans
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador (s'incorpora a la sessió al moment que es dirà)
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Assisteixen també:
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
04/09/2020

S'han excusat:
Montserrat Villella Cuadrada
Montserrat Caelles Bertran
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta sessió
de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia 19 de
juny de 2020.
4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents decrets
de la Regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de factures i
certificacions d'obres, serveis i subministraments.
5. Esports. Aprovació de l'Addenda al conveni signat entre l'Ajuntament de
Reus i RELLSA el dia 10 de juliol de 2018, pel la qual es modifica els terminis de
construcció i justificació dels pavellons polilleugers Cèlia Artiga i Joan Rebull i
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per al projecte executiu del Pavelló doble poliesportiu “El Molinet” annex a l’IES
Roseta Mauri i altres actuacions prèvies.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió per la presidència es passen a tractar els temes següents:
1. Ratificació de la necessitat de celebrar de forma telemàtica aquesta
sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus.
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L’alcalde exposa els motius i necessitat de continuar celebrant de forma
telemàtica les sessions de la Junta de Govern i sotmesa la proposta a votació,
s'aprova per assentiment.
2. Informació de l'Alcaldia
L’alcalde recorda que la propera sessió ordinària del Ple tindrà lloc el dia 24 de
juliol a les 10h de forma telemàtica.
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Informa que al mes d’agost no es preveu convocar cap sessió d’òrgans
col·legiats, a no ser que sigui necessari per algun tema urgent i que el 7 de
setembre a les 9h es farà la primera reunió de govern, un cop passades les
vacances dels regidors.
També diu que és previst que el Comité d’Emergències Municipal valori la
propera setmana l’actual situació i desitja que no hagi de reunir-se més, però
això dependrà de com evolucioni la pandèmia.
L’alcalde expressa en aquest sentit la seva preocupació per l’afectació que la
pandèmia pot produir aquest estiu en el sector turístic.
També informa que, malgrat el recobrament parcial i gradual de certa
presencialitat des de l’Alcaldia es restringeixen les reunions presencials i que hi
haurà un protocol per controlar l’aforament.
Per altra banda informa de:
• La rebuda de la Flama del Canigó a l'Ajuntament.
• L'hissada de la Bandera de la festa major a la Prioral de Sant Pere.
• El Pregó de Sant Pere, a càrrec de Coia Ballesté, presidenta Col·legi
Periodistes Tarragona al Saló Plens.
• De la penjada domàs LGTBI, per la commemoració del Dia Internacional
de l’Orgull LGTBI a la Casa Rull.
• Del Solemne Ofici de Completes a la Prioral de Sant Pere amb motiu de la
Festa Major.
• De la benedicció de la campana rehabilitada del Temple de la Puríssima
Sang a la plaça de la Sang.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 4/9/2020
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2020FC3AC86257538FC2A0DDB8D9947F10491F0790220904085601

•
•

De la reunió del Pla director urbanístic metropolità a Casa Gasset de
Tarragona.
De la inauguració del Gaudí Reus Golf Club a la Ctra. Cambrils, km. 1,8.

3. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió del dia
19 de juny de 2020.
S’aprova l’acta de la Junta de Govern Local del dia 19 de juny de 2020 per
assentiment.
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Recasens.
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4. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte de diferents
decrets de la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda d'aprovació de
factures, certificacions d'obres, serveis i subministraments.
«Vistos els Decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que figuren a
l’expedient D-HISMUN 1903/2020 d’aprovació de factures i certificacions
d’obra, serveis i subministraments que es detallen:
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Decret núm.

Data

Expedient

2020004499
2020004886
2020004897
2020004918
2020005036
2020005075
2020005095
2020005118
2020005132
2020005133
2020005135
2020005206
2020005208
2020005213
2020005244
2020005249
2020005282
2020005283
2020005284
2020005304
2020005305
2020005311
2020005312
2020005378
2020005379
2020005380

09/03/2020
13/03/2020
13/03/2020
13/03/2020
16/03/2020
20/03/2020
25/03/2020
31/03/2020
06/04/2020
06/04/2020
06/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
22/04/2020
22/04/2020
22/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020

2-4
16
1-3
5
18
6-7-8-11-12-17
10-21-24-25-26
22-29
9-13-14-15-28
19-20-23-32
27-30-31
1
33-37-43-46
47
2
34-41-44
36-40
3
51
4-5
57
35-38-39-42
45-48-54
49
6
61

Import
975.301,27’30.665,64’9.158,85’456.055,72’12.024,03’306.867,23’1.530.661,66’132.302,67’163.865,79’447.338,67’108.435,18’8.553,59’490.946,62’16.293,17’153.851,04’861.932,49’62.597,38’4.772,47’407.093,11’87.743,36’35.308,24’133.501,18’66.784,06’12.723,15’17.589,29’34.271,10’-
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2020005381
2020005382
2020005391
2020005392
2020005414
2020005463

27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
29/04/2020
30/04/2020

50-52-56
53-58-59
64
62
63-67
55-60-69

174.976,07’373.959,35’34.982,25’108.063,00’1.094.492,45’87.121,18’-
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Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2019017983 de data 27 de novembre de 2019
(BOPT de 12 de desembre de 2019), de delegació de competències a la
Regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda, en relació a l'aprovació de factures i
certificacions d’obres, serveis i
subministraments, donant-se compte
mensualment a la Junta de Govern local.
En conseqüència es proposa l’adopció dels acords següents:
Donar compte dels decrets de la regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda que
figuren a l’expedient D-HISMUN 1903/2020 d’aprovació de factures i
certificacions d’obres, serveis i subministraments.»
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats.
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5. Esports.
Aprovació de l'Addenda al conveni signat entre
l'Ajuntament de Reus i RELLSA el dia 10 de juliol de 2018, pel la qual
es modifica els terminis de construcció i justificació dels pavellons
polilleugers Cèlia Artiga i Joan Rebull i per al projecte executiu del
Pavelló doble poliesportiu “El Molinet” annex a l’IES Roseta Mauri i
altres actuacions prèvies.
«Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juliol 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 màxim de 2.500.047,48 euros, per dur a terme les següents
actuacions:
NOM PROJECTE

PRESSUPOST
INICIAL

1.PAVELLÓ POLILLEUGER ESCOLA CÈLIA ARTIGA

1.099.979,56€

2.PAVELLÓ POLILLEUGER ESCOLA JOAN REBULL

1.342.084,70€

3.PROJECTE
EXECUTIU
PAVELLÓ
DOBLE
POLIESPORTIU «EL MOLINET», ANNEX A L’IES ROSETA
MAURI I ALTRES ACTUACIONS PRÈVIES
TOTAL

57.983,22€

2.500.047,48€

Atès que les parts formalitzaren l'esmentat conveni 10 de juliol 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 31 de març de
2020, i com a data límit de justificació el dia 1 de maig de 2020.
Vist l'informe del director general i el i gerent apoderat de RELLSA de data 21
de maig de 2020, en el que s'indica que per diverses circumstàncies com
treballs previs, acumulació de licitacions, finançament, i afectació de l’estat
d’alarma provocat pel Covid-19..., s’han sofert demores en l’execució de les
diverses accions i ha esdevingut impossible complir amb el calendari previst
inicialment d’execució dels projectes.
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Atès que l’esmentat informe fa una previsió de dates de finalització de cada
una de les actuacions previstes:
Construcció Polilleuger Cèlia Artiga:
30/06/2020
Construcció Polilleuger Joan rebull:
Projecte Executiu d’Obra Pavelló Doble Poliesportiu el Molinet
05/03/2021

30/12/2020
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En aquest informe sol·liciten ampliar el termini per finalitzat els treballs a les
dates indicades, i també sol·liciten ampliar el termini per presentar la
justificació fins a data 30 de juny de 2021, amb independència de la
presentació de liquidacions parcials per a les dues primeres actuacions
finalitzades (Polilleuger Cèlia Artiga i Polilleuger Joan Rebull) en un termini
màxim de 4 mesos des de la recepció definitiva de cadascuna.
Vist l'informe de la gerent de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Reus de
data
2 de juliol de 2020 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.
Considerant que el 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, per la qual cosa correspon també a la Junta de Govern
Local, també per delegació de l’alcaldia, en virtut de les atribucions conferides
per decret de data 10 de juliol de 2019, l'aprovació de la seva modificació.
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, de data 10 de juliol de
2018, pel qual es regula la subvenció de capital per import màxim de
2.500.047,48 euros, per dur a terme les actuacions que s’hi preveuen, de tal
manera que els respectius terminis màxims d’execució serien els següents:
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Construcció Polilleuger Cèlia Artiga:
30/06/2020
Construcció Polilleuger Joan rebull:
30/12/2020
Projecte Executiu d’Obra Pavelló Doble Poliesportiu el Molinet
05/03/2021
Segon.-Modificar el termini màxim per justificar aquestes actuacions, que es
fixaria al dia 30 de juny de 2021.
Tercer.- Aprovar l'addenda a l'esmentat conveni per la qual es modifiquen els
terminis esmentats en els punts anteriors del present acord.
Quart.- Notificar aquest acord a l'empresa municipal REUS ESPORT I LLEURE,
SA."
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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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