
 

ISABEL BOBET VILADOT, secretària de l’Ajuntament de Roda de Berà,

CERTIFICO: Que el Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 22 de 
febrer de 2018, va adoptar, per majoria  dels membres assistents, amb 10 vots a favor 
(sis de l’equip de govern, dos del grup municipal PP-UPR i dos del grup municipal C’s), 
dos vots en contra del grup municipal del PSC-CP i una abstenció del grup municipal 
ICV-EUiA-E, la següent proposta d’acord:

ANTECEDENTS:
 
I.- L’equipament esportiu municipal de l’Eixampla (ZEM l’Eixampla), ubicat en la plaça 
Olímpics,  2  de  Roda  de  Berà  està  en  funcionament  des  de  l’any  1981  (consta 
l’aprovació  del  projecte  de  l’activitat  de  club  esportiu  per  acord  de  la  comissió 
municipal  de  llicències  de  data  8  d’octubre  de  1981),  i  des  de  la  seva  cessió  a 
l’Ajuntament com a equipament municipal, ha estat gestionat sempre de forma directa 
per  aquesta  Corporació,  tot  i  que  no  consta  tramitat  en  el  passat  expedient 
d’implantació del servei.
 
El recinte disposa d’una piscina descoberta, una pista de tennis, dues pistes de pàdel, 
una pista de frontó i una pista de futbol sala de sorra, a banda de les edificacions 
destinades a vestuaris i zona de bar. 
 
S’han fet diferents intents per adjudicar el servei de manteniment de les instal·lacions, 
control d’accessos i gestió del bar, que no han resultat fructuosos per haver quedat 
desertes  les  licitacions,  el  que  ha  obligat  a  recórrer  a  contractacions  menors  que 
garantissin el funcionament de l’equipament especialment durant l’estiu.
 
També s’han analitzat altres vies de gestió de l’equipament, existint interès municipal 
en potenciar l’ús d’aquesta instal·lació esportiva més enllà  de la gestió directa que 
realitza  l’Ajuntament  fins  a  la  data.  Així,  s’ha  estudiat  la  possibilitat  de  gestionar 
l’equipament mitjançant el Consell Esportiu del Tarragonès sigui per via d’un encàrrec 
d’execució (contractes  in house provinding) o per via d’un conveni de col·laboració, 
opcions  que  van  quedar  descartades  per  no  ser  viables  jurídicament.  Per  aquest 
motiu, s’ha reprès l’estudi d’un possible canvi de la forma de gestió que permetés la 
cessió de la gestió integral de l’equipament a un tercer.
 
II.-  Per  aquest  motiu,  s’ha  incoat  expedient  per  al  canvi  de la  forma de gestió  de 
l’equipament,  encarregant-se la elaboració de diferent  documentació als efectes de 
valorar la viabilitat econòmica i repercussió del canvi en la forma de gestió d’aquest 
equipament esportiu.
 
III.- S’ha redactat la documentació requerida per a la tramitació del canvi en la forma 
de gestió de la ZEM l’Eixampla, integrada pels següents documents:
 
- Memòria justificativa
- Projecte de servei.
- Estudi de viabilitat econòmica.
- Proposta de reglament de funcionament de la ZEM l’Eixampla. 
 

 



 

Tanmateix,  s’acompanya  aquesta  documentació  amb  la  memòria  valorada  de  les 
actuacions d’adequació de l’equipament esportiu. 
 
IV.-  S’ha emès informe jurídic sobre la legalitat aplicable i el procediment a seguir.
 
V.-  S’ha  emès  informe  de  la  intervenció  sobre  els  aspectes  econòmics  de  la 
modificació de la forma de gestió de l’equipament esportiu.
 
FONAMENTS DE DRET.
  

 Els articles 245 i següents del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

 Els articles 158 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 Els articles 22.2.f), 85 i 86 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim 
Local.

 Els articles 95 i 97 del Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria 
de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

 
 
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 
en la Legislació aplicable, procedint la seva presa de consideració pel Ple d'aquest 
Ajuntament,  de  conformitat  amb el  previst  en  l'article  160  del  Reglament  d'Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i  
l'article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
 
Per  això,  aquesta  regidoria  proposa  al  Ple  de  la  Corporació,  prèvia  comissió 
informativa, l’adopció dels següents acords:
 
 
PRIMER. Considerar que la forma més adequada per a la gestió del servei  públic 
esportiu que es realitza en l’equipament esportiu ubicat en la Plaça Olímpics, 2 de 
Roda de Berà, ZEM l’Eixampla, és la gestió indirecta mitjançant concessió de servei 
públic pels motius expressats en la Memòria justificativa.
 
SEGON. Aprovar inicialment  la  modificació de la  forma de gestió  del  servei  públic 
esportiu que es realitza en la ZEM l’Eixampla ubicat en la Plaça Olímpics, 2 de Roda 
de  Berà,  d'acord  amb  la  Memòria  justificativa  de  la  modificació,  el  projecte 
d’establiment i el  projecte de Reglament del servei.
 
TERCER. Sotmetre  l'expedient  a  informació  pública  pel  termini  de  trenta  dies, 
mitjançant  anuncis que s'inseriran en  el  Butlletí  Oficial  de la  Província,  en  el  Diari  
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauló d'edictes d'aquest Ajuntament, a 
l'efecte de que els particulars i Entitats, puguin formular les observacions que estimin 
pertinents. 
 
Simultàniament es donarà audiència als interessats i als Entitats que, si escau, hagin 
exercit  la  iniciativa.  Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu 
electrònica d'aquest Ajuntament.

 



 

I perquè consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació 
de  l’acta,  segons  preveu  l’article  206  del  RD  2568/1986,  de  28  de  novembre, 
expedeixo  el  present  certificat  amb  el  vistiplau  del  Sr.  Alcalde,  a  Roda  de  Berà 
document signat electrònicament al marge.

Ho certifica la secretària amb el vist i plau de l’alcalde.
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