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Expedient: OBR 2021_0005
Àmbit: Inversions_Obres
Denominació: «CONSTRUCCIÓ D'UN MÒDUL DE WC DESTINAT A L'ÚS PÚBLIC DEL POLILLEUGER
ANNEX A L'ESCOLA ALBERICH I CASAS DE REUS»
Assumpte: Aprovació d’expedient de contractació
RESOLUCIÓ
Reus Esport i Lleure SA (RELLSA), societat mercantil municipal, és una entitat del sector públic
participada 100% per capital titularitat de l’Ajuntament de Reus, l’objecte social de la qual és “la
construcció, promoció, gestió, administració, explotació i millora per compte propi, de les
administracions públiques o de tercers de tot tipus d’instal·lacions i equipaments esportius, 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”.
L’objecte del contracte, tal i com s’ha definit en el projecte tècnic i consta descrit en la denominació de
l’encapçalament és l’execució de les obres de construcció d'un mòdul de wc destinat a l'ús públic del
polilleuger annex a l'escola Alberich i Casas de Reus.
D’acord amb el referit objecte social i en tant que titular per adscripció de la instal·lació esportiva
municipal indicada, és necessària la contractació de l’obra esmentada.
Aquesta resolució es dicta en l’àmbit de la contractació pública, en relació amb la qual RELLSA té
condició i estatut de poder adjudicador no administració pública, d’acord amb l'article 3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
El Director general d'instal·lacions i activitats de Reus Esport i Lleure SA ha emès l’informe de
necessitats de la contractació el 10/8/202.
Aquesta inversió disposa de crèdit adequat i suficient d’acord amb el certificat emès el 4/8/2021.
S’ha aprovat definitivament el projecte d’obres d’acord amb l’edicte de 9/8/2021 i s’ha efectuat el seu
replantejament, de conformitat amb l’article 236 LCSP.
El 10/8/2021 s’ha emès informe jurídic favorable en relació amb l’adequació del plec de clàusules i
dels elements bàsics de la contractació recollits a l'informe de necessitat a la legalitat vigent i als
requisits de la normativa de contractació.
D’acord amb la resolució d'Alcaldia núm. 2021032582 de 5 de juliol de 2021, per la qual es modifica
el Decret d'Alcaldia 3742, d'1 d'agost de 2012, pel qual es fixa que els actes i contractes subjectes a
control previ de la Intervenció i la supervisió jurídica de la Secretaria municipals dels ens dependents
que no disposin de pressupost administratiu, siguin els preceptius que fixa la normativa en vigor i, en
especial els fonaments de Dret I a IV de la referida resolució.
Atès que l’òrgan de contractació és l’apoderat de la gerència de RELLSA, de conformitat amb
l’escriptura de data 22 d’abril de 2013 (notaria del Sr. Joaquin Ochoa de Olza Vidal,amb núm. protocol
876) al seu apartat quart, estipulació segona, relativa a les facultats conferides a la gerència.
Vist el que estableixen els articles 61 i 117 de la LCSP.
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RESOLC
1. APROVAR l’expedient de contractació OBR 2021_0005 «CONSTRUCCIÓ D'UN MÒDUL DE WC
DESTINAT A L'ÚS PÚBLIC DEL POLILLEUGER ANNEX A L'ESCOLA ALBERICH I CASAS DE REUS»
2. APROVAR el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir aquesta
licitació, mitjançant procediment obert simplificat sumari i de tràmit ordinari.
3. PUBLICAR l’anunci de la present licitació al perfil del contractant de RELLSA de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el plec esmentat.
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