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Expedient: BARS IEM 2021
Denominació: BASES PER LA CESSIÓ, MITJANÇANT AUTORITZACIÓ TEMPORAL D’ÚS PRIVATIU A TÍTOL
GRATUÏT, DELS ESPAIS DESTINATS A CAFETERIA-BAR DELS CAMPS DE FUTBOL QUE GESTIONA REUS
ESPORT I  LLEURE SA DIRIGIT A LES ENTITATS QUE TINGUIN ÚS CONCEDIT PEL MÒDUL A DE LA
CONVOCATÒRIA PER A LA PETICIÓ D’USOS ESPORTIUS TEMPORADA 2021/2022

COMUNICACIÓ DEL CONSELLER DELEGAT DE REUS ESPORT I LLEURE RELATIVA A L’ATORGAMENT DE
LA CESSIÓ DELS ESPAIS AMB PETICIÓ D’ACCEPTACIÓ

ANTECEDENTS

I. El 26/11/2021 es van publicar a la pàgina web de REUS ESPORT I LLEURE SA les bases descrites a
l’encapçalament.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 7/12/2021.

II. Es van presentar les següents sol·licituds: 

ENTITAT     NIF            DATA            REGISTRE       ESPAI CAFETERIA-BAR  SOL·LICITAT

1      CE UNIÓ ASTORGA            G43535095       2/12/2021           2021000174                       Districte V
2      UDC MAS PELLICER             G43263367       2/12/2021            2021000175                        Mas Iglesias 
3      CLUB ESPORTIU SANTES CREUS       G55547145       7/12/2021             2021000178                       Reddis
4      CEF LA PASTORETA   G43731157      2/12/2021             2021000176                       Pastoreta

III. El 29/12/2021, la Comissió de valoració de les sol·licituds ha verificat i validat la documentació
presentada (annex 1)  per  les 4 entitats  sol·licitants,  que es  considera  correcta i  en conseqüència
acredita que les sol·licitants compleixen amb els requisits generals i específics establerts a la base
quarta. I,  atès que només es va presentar una sol·licitud per a cada espai objecte de cessió, d’acord
amb la base setena que estableix que «en el cas que per un determinat espai només hi hagi una
entitat sol·licitant, proposarà l’adjudicació directa si l’entitat compleix les condicions que s’estableixen
a la base quarta (requisits generals i específics)», la Comissió ha proposat l’adjudicació de la cessió de
l’ús privatiu,  mitjançant autorització temporal fins a 30 de juny de 2026 i a títol gratuït -sense perjudici
del  pagament  de  les  despeses  que  s’estableixen-,  dels  espais  destinats a  cafeteria-bar  de  les
instal·lacions esportives municipals, a les següents entitats: 

- Cafeteria-bar del Camp de futbol municipal La Pastoreta a l’entitat Escola de Futbol la Pastoreta, amb
NIF número G43731157. 

- Cafeteria-bar del Camp de futbol municipal del Districte V a l’entitat Club Esportiu Unió la Astorga,
amb NIF número G43535095.

-  Cafeteria-bar del Camp de futbol municipal Mas Iglesias a  l’entitat Union Deportiva Carrozas, amb
NIF número G43263367.
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-  Cafeteria-bar del Camp de futbol municipal Reddis a l’entitat Club Esportiu Santes Creus, amb NIF
número G55547145.

FONAMENTS DE DRET

I.  La  base  vuitena  estableix  que  RELLSA,  en  el  termini  indicat  a  la  base  setena,  comunicarà
electrònicament l’atorgament dels usos dels espais destinats a cafeteria-bar a l’adreça de correu de la
persona autoritzada per a rebre comunicacions que consti a la sol·licitud. I es publicarà al web de
RELLSA.

Aquest atorgament haurà de ser acceptat pel beneficiari en el termini de 5 dies naturals. 

Un cop acceptat l’atorgament dels usos dels espais destinats a cafeteria-bar, RELLSA facilitarà en el
termini  de 10 dies  naturals l’autorització juntament  amb documentació tècnica necessària  perquè
l’entitat  efectuï  el  tràmit  de  canvi  de  titularitat  de  l’activitat.  En  cas  que  no  es  disposi  de  la
documentació tècnica descrita, RELLSA emetrà en el mateix termini una autorització provisional a favor
de l’entitat, amb vigència fins que es lliuri la documentació tècnica. 

II. La base tercera estableix que correspon al conseller delegat de Reus Esport i Lleure SA, resoldre les
autoritzacions referents a l’atorgament de la cessió dels usos dels espais destinats a cafeteria-bar.

Per tot l’exposat,

RESOLC:

PRIMER.- COMUNICAR a les entitats proposades per la Comissió Avaluadora l’atorgament de la cessió
dels usos dels espais destinats a cafeteria-bar: 

- Cafeteria-bar del Camp de futbol municipal La Pastoreta a l’entitat Escola de Futbol la Pastoreta, amb
NIF número G43731157.

- Cafeteria-bar del Camp de futbol municipal del Districte V a l’entitat Club Esportiu Unió la Astorga,
amb NIF número G43535095.

-  Cafeteria-bar del Camp de futbol municipal Mas Iglesias a  l’entitat Union Deportiva Carrozas, amb
NIF número G43263367.

-  Cafeteria-bar del Camp de futbol municipal Reddis a l’entitat Club Esportiu Santes Creus, amb NIF
número G55547145.

SEGON.- REQUERIR a les entitats indicades al punt primer, a través de l’adreça de correu de la persona
autoritzada a rebre comunicacions, perquè en el termini de 5 dies naturals acceptin l’atorgament dels
usos dels espais destinats a cafeteria-bar.

Un cop acceptat l’atorgament dels usos dels espais destinat a cafeteria-bar,  RELLSA facilitarà en el
termini de 10 dies naturals l’autorització juntament amb la documentació tècnica necessària perquè
l’entitat efectuï el tramit de canvi de titularitat de l’activitat en el termini indicat a les bases. En cas que
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no  es  disposi  de  la  documentació  tècnica  descrita,  RELLSA,  emetrà  en  el  mateix  termini,  una
autorització provisional a favor de l’entitat, amb vigència fins que es lliuri la documentació tècnica. 

TERCER.- PUBLICAR la comunicació de l’atorgament dels usos dels espais destinats a cafeteria-bar a la
pàgina web de Reus Esport i Lleure.

El Conseller Delegat de Reus Esport i Lleure
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