Convocatòria per a la petició d’usos esportius temporada 2022/2023 de
les instal·lacions esportives municipals que gestiona Reus Esport i Lleure
SA corresponents a les activitats puntuals extraordinàries (mòdul C)
Mitjançant aquesta convocatòria s’estableixen els criteris, terminis, procediment i obligacions dels
usuaris per a la petició i concessió dels usos de les instal·lacions municipals esportives que Reus
Esport i Lleure SA gestiona, per als usos corresponents a activitats puntuals extraordinàries (Mòdul C)
La presentació de la petició es farà mitjançant els formularis oficials disponibles a la pàgina
www.reusesport.cat de forma presencial al Registre de l’Oficina d’Atenció a l’Usuari del Pavelló
Olímpic Municipal, carrer Mallorca 1 de Reus, en horari de 9:00h a 14:00h.
CALENDARI:
Termini de presentació: del 3 al 13 de maig de 2022
Comunicació concessions (per a activitats entre 1 juliol i 31 d’agost): a partir del 16 de maig 2022
Comunicació concessions (per a activitats a partir d’1 de setembre): a partir del 15 de juny de 2022
Aquest calendari està supeditat a l’evolució de la situació sanitària a la ciutat de Reus i a les decisions
que prenguin els organismes competents.
Les concessions comunicaran els horaris concedits, les condicions d’ús i les tarifes aplicables. Els
concessionaris podran sol·licitar subvenció dels usos de la instal·lació a la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Reus. S’ha de tenir en compte que la concessió d’usos no porta implícita la concessió
de subvenció total o parcial dels usos per part de la Regidoria d’Esports.
També es procedeix a nomenar la Comissió tècnica avaluadora, que estarà formada per:





El cap d’instal·lacions i activitats o tècnic en qui delegui.
Dos tècnics esportius de RELLSA.
La vicesecretària del Consell d’administració de RELLSA, que actuarà com a secretària de la
Comissió.
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Procediment, terminis ,obligacions dels usuaris, i criteris, per a la concessió d’usos
esportius de les instal·lacions Municipals que gestiona Reus Esport i Lleure SA,
Reus Esport i Lleure SA convoca anualment la concessió d’usos esportius de les instal·lacions
esportives que gestiona, establint mitjançant els seus òrgans competents les tarifes, les normes d’ús i
les condicions per a la petició i la posterior assignació d’aquests usos.
Les concessions es fan amb caràcter general per temporada esportiva i, de manera puntual, es podrà
atendre aquelles peticions que puguin produir-se al llarg de la temporada esportiva per cobrir horaris
disponibles o atendre peticions puntuals i/o extraordinàries d’interès esportiu o comercial.
Les entitats podran veure afectats, al llarg de la temporada, els usos concedits per causes de força
major, organitzacions puntuals i/o extraordinàries o per no complir qualsevol de les obligacions
derivades de la concessió. Establint RELLSA el corresponent protocol d’actuació i comunicació.
Els usuaris hauran de complir i fer complir totes les obligacions, requeriments i condicions establertes
en la concessió d’usos, mitjançant la signatura d’una declaració responsable, especificant
especialment:








Compromís de complir i fer complir les normes d’ús les instal·lacions.
Compromís de complir la llei de l'exercici de les professions de l'esport
Obligació de disposar d’una llicència esportiva o, en el seu defecte, una assegurança que
cobreixi com a mínim les cobertures marcades per la Llei de l’Esport.
Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil com a organitzador.
Complir les obligacions laborals i fiscals que els hi siguin aplicables.
Estar al corrent de pagament amb Reus Esport i Lleure SA i la Hisenda municipal.

Les entitats tindran dret a sol·licitar subvenció a l’Ajuntament de Reus, o a qualsevol altra
administració, d’acord a la regulació que s’estableixi. En cap cas la concessió horària de Reus Esport i
Lleure SA pressuposa la concessió de cap subvenció o exempció de pagament, els usuaris seran
responsables del pagament de les tarifes que els hi siguin aplicables. Reus Esport i Lleure SA facilitarà,
si s’escau, a petició dels usuaris, aquella documentació necessària per a la petició de subvencions.
Per tot i atès que l’Ajuntament de Reus, en compliment de les seves competències, estableix
mecanismes de promoció de l’esport i l’exercici físic, especialment mitjançant diferents línies de
suport a les entitats esportives entre les quals figura la signatura de convenis, acords o subvencions
per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
Atès que les instal·lacions esportives que gestiona Reus Esport i Lleure SA són de titularitat municipal i
que la societat actua com a mitjà propi de l’Ajuntament de Reus i que, de manera concordant, Reus
Esport i Lleure SA assumeix com a propis els objectius que la Regidoria d’Esports, s’estableix que els
usos de les instal·lacions seran prioritaris per a les entitats inscrites al registre d’entitats ciutadanes de
l’Ajuntament de Reus i aquelles que estan inscrites al registre d’entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya que es dediquin a la promoció, foment i desenvolupament d’activitats esportives i de
promoció de l’exercici físic.
Atès que Reus Esport i Lleure SA desenvolupa a les instal·lacions esportives projectes, activitats i
organitzacions de programes municipals i aquelles que, de manera puntual, organitzen altres
departaments municipals. Aquests usos de les instal·lacions també seran considerats prioritaris i es
prendran en consideració a l’hora de fer les concessions esportives de cada temporada.

Per tot, Reus Esport i Lleure SA establirà mitjançant els seus recursos la comunicació efectiva dels
terminis de presentació de sol·licituds i comunicació de la concessió, ajustant els terminis per tal que
les entitats puguin complir les seves obligacions o potestats pel que fa a les inscripcions federatives
en competicions oficials, peticions de subvenció, o altres obligacions normatives.
Les entitats hauran de notificar a les federacions esportives o altres institucions i organitzacions
implicades en les activitats de competició, que es desenvolupen en les instal·lacions municipals, que
no disposen de la titularitat de la instal·lació i que l’ús de les instal·lacions està supeditat a allò que
estableixi Reus Esport i Lleure SA com a gestor de les instal·lacions, especialment en supòsits que
puguin afectar a la seguretat dels usuaris.
TIPOLOGIA DE LES CONDICIONS D’ÚS
Per aquesta convocatòria s’estableix exclusivament la modalitat del Mòdul C, amb independència que
en una nova convocatòria es pugui convocar qualsevol altra modalitat:



Mòdul C: Ús puntual o extraordinari.

ADJUDICACIÓ I CRITERIS:
ADJUDICACIONS
La Comissió tècnica nomenada per la gerència de RELLSA, un cop avaluada i revisada la
documentació presentada, procedirà a emetre la corresponent proposta de concessió d’usos, que la
gerència de Reus Esport i Lleure SA validarà, si s’escau, i emetrà la corresponent resolució que es
notificarà als peticionaris.
CRITERIS:
Per tal d’atorgar els usos esportius de les instal·lacions es considerarà un primer nivell de prioritat i
avaluació per a les següents entitats i estaments:







Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus.
Entitats que hagin desenvolupat el curs de la càpsula "Projecte esportiu entitat" desenvolupat
per la EDIC
Entitats inscrites o adscrites al registres d’entitats de la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya i a una Federació Esportiva Catalana o al Consell Esportiu del Baix
Camp, com a ens reconeguts pel Consell Català de l’Esport competents per a l’organització de
competicions esportives regulars.
Entitats sense finalitat de lucre.
Institucions i organitzacions d’esport escolar, universitari i centres de tecnificació esportiva
reconeguts o organitzats per Federacions Catalanes.

Així mateix s’incorpora com a criteris de prioritat per interès esportiu municipal els següents:
 Modalitats esportives adaptades a les característiques de la instal·lació.
 Projectes esportius que promoguin l’esport femení o mixt.
 Projectes esportius que promoguin l’esport en edat escolar i esport per a tothom.
 Projectes que promoguin l’esport per a col·lectius especials o desafavorits
 Implantació de noves modalitats esportives al municipi i que s’ajustin a les condicions i
característiques de l’equipament esportiu i disposin d’espais per a una futura implantació a
instal·lacions esportives de la ciutat
 Interès social i esportiu.
 Implantació de l’esport a la ciutat i proximitat a l’espai esportiu.

Les entitats que compleixin els criteris establerts s’avaluaran per tal de concedir els horaris i
instal·lacions sol·licitades, establint per a cada mòdul els mateixos criteris que els establerts en les
bases de subvencions aprovades i publicades al BOP, 50 de 12 de març de 2018 per l’Ajuntament de
Reus, on queden reflectides els diferents apartats a complimentar en els corresponents formularis de
petició.
Les peticions que no s’ajustin a criteris de proporcionalitat, coherència i adequació de la pràctica
esportiva i de conciliació amb la vida social dels participants, ja sigui de manera total o parcial, se’ls
requerirà la justificació dels motius de la sol·licitud.
Reus Esport i Lleure SA emetrà una resolució individual de concessió per a cada entitat, acreditatiu
dels espais atorgats, les tarifes a aplicar i els períodes establerts.
Per poder començar la seva activitat esportiva cada entitat haurà de retornar a RELLSA l’acceptació per
escrit del document de concessió, degudament signat i segellat, juntament amb la documentació que
s’hi demani. Es podrà fer de forma presencial, entrant la petició per registre a les oficines de RELLSA
al Pavelló Olímpic, en horari de 9h a 14h de dilluns a divendres.
CALENDARI:
Termini de presentació de petició d’usos per a aquesta convocatòria: del 3 al 13 de maig de 2022,
ambdós inclosos.
Les peticions es presentaran mitjançant els formularis oficials de Reus Esport i Lleure SA, disponibles
al lloc web de RELLSA www.reusesport.cat.
Les peticions es presentaran en un únic formulari acompanyades dels annexos corresponents per a la
modalitat de petició i per cada una de les instal·lacions, a l’efecte de facilitar la informació per a
l’avaluació i decisió, segons els punts descrits al formulari de sol·licitud a l’apartat "Documentació a
adjuntar".
Un cop finalitzat aquest termini, la Comissió Tècnica procedirà a l’avaluació de les peticions, emetrà
l’informe-proposta a la gerència, qui procedirà a resoldre l’objecte de la convocatòria i s’enviarà la
corresponent notificació als interessats.

