PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE SANT ANDREU DE LA BARCA
ESTATUTS
ESTATUTS I NORMES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE SANT
ANDREU DE LA BARCA
TÍTOL PRIMER: NATURALESA I FINALITAT DE LA INSTITUCIÓ.
Article 1.1.- El Patronat Municipal d’Esports de Sant Andreu de la Barca és un organisme
autònom de serveis, amb personalitat jurídica pública, fundat per l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, per al desenvolupament de les tasques que es determinen en
aquests estatuts.
2.- El Patronat es regirà per aquests Estatuts, i també pel que disposen la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, la Llei 39/1988, d’Hisendes Locals, el Text Refós de la Llei General
pressupostària, de 23 de setembre de 1988, el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, el Reglament d’Organització Municipal i altres disposicions que
siguin d’aplicació.
Article 2.1.- El Patronat té jurídica diferenciada, patrimoni independent, organització
estructurada en programes específics lligats al món de l’esport, i capacitat d’actuació
necessària per al compliment de les seves finalitats.
2.- Sense perjudici de les facultats de tutela de l’Ajuntament, corresponen al Patronat
l’organització i administració del Servei i, en particular, les atribucions següents:
a) Administrar el seu patrimoni.
b) Contreure obligacions.
c) Acceptar heretatges, lligats i donacions, obtenir subvencions, auxilis i ajut de
l’Estat, de les Corporacions públiques i dels particulars.
d) Reglamentar el seu propi funcionament.
e) Adquirir, posseir, disposar i arrendar béns mobles i immobles i fins i tot
traspassar, gravar, hipotecar, constituir penyores i altres garanties.
f) Concertar operacions de crèdit en les seves diverses formes i emetre
obligacions amb aval o sense aval.

g) Contractar personal, servei i subministraments.
h) Participar legalment en altres entitats, encara que es tracti de societats
mercantils, sempre que tinguin com a finalitat la consecució d’objectius afins als
del Patronat.
i) Exercitar accions judicials i administratives.
Article 3.El Patronat Municipal d’Esports de Sant Andreu de la Barca, té per objecte:
-

Dura a terme i gestionar els encàrrecs de l’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca en relació amb les activitats esportives públiques d’interès per a la
localitat.
Contribuir a la defensa dels valors sòcio-culturals del municipi.
Potenciar el desenvolupament de l’activitat física per a tothom.
Optimizar el cost i el rendiment de les activitats que es programen.
Instar les autoritats i els organismes competents per a la tramitació d’ajuts i
concerts econòmics per al finançament d’activitats i programes esportiu.
Gestionar, promoure i executar tots aquells programes específics lligats al món
de l’esport que puguin beneficiar l’oferta esportiva.
Gestionar les instal·lacions i els equipaments municipals o amb participació
municipal que se li atribueixin dins l’àmbit de l’esport.

Article 4.Per al compliment de les seves finalitats el Patronat comptarà amb els recursos
econòmics següents:
1.- Les aportacions de l’Ajuntament amb càrrec als pressupostos de la Corporació.
2.- Les subvencions que aportin totes les entitats i organismes de caràcter oficial o
particular a les finalitats del Patronat.
3.- Els ingressos que es pugin obtenir de la utilització dels serveis que presti el
Patronat.
4.- Les donacions i els llegats al Patronat que hagin estat acceptats pel Consell
d’Administració.
5.- Els productes del seu patrimoni.
6.- Tots els altres que se li puguin atribuir de conformitat amb la normativa legal
aplicable.

Article 5.El Patronat té la seva seu al municipi de Sant Andreu de la Barca, al carrer
Bonaventura Pedemonte sense número.
Article 6.El Patronat podrà subscriure directament, d’acord amb les bases d’execució del
pressupost, sense sotmetre’s als procediments administratius de selecció de
contractistes, els contractes d’obres, serveis i subministrament d’una durada no
superior a cinc anys o d’una quantia no superior al 5 per 100 del pressupost.
La resta de contractes quedarà subjecta a les normes administratives sobre
contractació.
TÍTOL SEGON: ÒRGANS DE GOVERN I LES SEVES ATRIBUCIONS.
Article 7.La direcció i l’administració del Patronat Municipal d’Esports de Sant Andreu de la
Barca serà format pels òrgans següents:
-

El Consell d’Administració.
La Comissió Permanent.
El President.
El Director.

Secció primera. Del Consell d’Administració.
Article 8.1.- El Consell d’Administració assumeix el govern i la gestió superior del Patronat i serà
integrat pels membres següents:
-

President: l’Alcalde de l’Ajuntament.
Sots-President I: el Regidor d’Esports.
Sots-President II: el Regidor de Joventut.
Vocals: Regidors de l’Ajuntament nomenats amb aquesta finalitat.
El Director.
Un representant de les Associacions de veïns de la població.
Un representat de les APA dels col·legis de la població.

-

Un representant de les entitats i associacions esportives del municipi.

El Consell d’Administració es renovarà coincidint amb el canvi de la Corporació
Municipal.
Els restants vocals ho seran en raó de les seves funcions o per elecció entre el
col·lectius corresponents i seran ratificats pel Ple.
Article 9.1.- El Secretari assistirà a les reunions del Consell d’administració amb veu però sense
vot, redactarà les actes de les sessions i assessorarà jurídicament sempre que se li
demani.
2.- També hi assistiran, amb veu però sense vot, l’Interventor de Fons de la Corporació
o el funcionari que delegui.
Article 10.L’Alcalde a proposta del President podrà nomenar els assessors del Consell que
consideri més convenients. Aquests assessors assistiran a les reunions i podran
intervenir en les deliberacions sense dret al vot.
Article 11.1.- El Consell d’Administració es reunirà dos cops a l’any com a mínim, sempre que ho
consideri necessari el President. També s’haurà de reunir quan ho disposi l’Alcalde o a
petició d’una tercera part dels components del Consell.
2.- Les reunions no podran realitzar-se sense l’assistència del President i del Secretari
o dels que, de manera reglamentària, els substitueixin i, en qualsevol supòsit, hauran
de ser-hi presents.
a) Set membres del Consell en primera convocatòria, quatre dels quals hauran de
ser de representació municipal.
b) Quatre membres, dos dels quals hauran de ser de representació municipal, en
segona convocatòria, mitja hora més tard de l’anunciada per a la primera
convocatòria.

3.- Les convocatòries s’hauran d’enviar als membres del Consell i a les persones a què
es refereixen els articles 10 i 11, amb una antelació mínima de set dies hàbils: en la
convocatòria s’inclourà el corresponent ordre del dia de la reunió.
Article 12.1.- Els acords seran adoptats per majoria simple dels components del Consell present.
És a dir, quan els vots a favor superen els vots en contra. L’aprovació o modificació
dels Reglaments de Règim interior requerirà la majoria simple del nombre legal de
membres.
2.- Quan es produeixi un empat, es repetirà la votació, i si aquest es torna a produir, el
President decidirà la majoria simple del nombre legal dels membres.
3.- El vot podrà ser afirmatiu o negatiu i també podran abstenir-se de votar.
Article 13.Corresponen al Consell d’Administració les atribucions següents:
1.- Determinar la política de gestió d’acord amb les línies d’actuació, els plans i els
programes fixats per l’Ajuntament.
2.- Aprovar la proposta inicial dels pressupostos d’ingressos i de despeses anuals i
tenir cura de la seva tramesa al Ple de l’Ajuntament per a l’aprovació definitiva.
3.- Proposar la modificació dels estatuts.
4.- Aprovar els Reglaments de Règim interior.
5.- Proposar el nomenament del Director i també la seva separació.
6.- Aprovar les propostes inicials pel que fa als estats i comptes de l’entitat i tenir cura
de la seva tramesa al Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; i també aprovar
la memòria anual, l’inventari i el balanç.
7.- Sotmetre a l’aprovació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca la plantilla de
personal i el règim per al seu nomenament i la seva retribució.
8.- Acceptar o refusar les donacions o llegats fets a favor del Patronat.

9.- Contractar i concedir obres, serveis i subministraments d’una durada superior a cinc
anys o de quantia superior al 5 per 100 del pressupost i resoldre les qüestions
incidentals dels contractes esmentats.
10.- Proposar al Ple l’adquisició, alineació, cessió o gravamen de bens immobles en
tots els casos i les inversions en valors mobiliaris, o la seva alineació, si excedeixen del
5 per 100 del pressupost anual del Patronat i també acordar la inversió i l’alineació de
valors mobiliaris quan no excedeixin dels percentatges esmentats.
11.- Constituir comissions especials amb membres del Consell i/o professionals per
estudiar, analitzar i suggerir solucions a temes concrets de l’àmbit de competències del
Patronat.
12.- Exercir tota mena d’accions, execucions, recursos i reclamacions judicials i
administratives en defensa dels drets i interessos del Patronat.
13.- Aprovar les propostes inicials pel que fa als expedients de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit, i remetre-les al Ple per a la seva aprovació definitiva. Les bases
d’execució dels pressupostos regularan, pel que fa l’òrgan competent, el règim de
transferències de crèdit.
Article 14.El Consell d’Administració nomenarà la Comissió permanent amb un màxim de cinc
dels seus membres i, a més fixarà la delegació de facultats que consideri oportuna.
Secció segona. Del president i els sots-president del Consell.
Article 15.Correspondrà al President del Consell d’Administració:
a) Exercir la representació permanent de l’Alcalde al Patronat i la del Patronat en
els actes que per la seva significació ho requereixin.
b) Exercir, en cas d’urgència i amb el deure de retre’n compte al Consell
d’Administració a la primera sessió que s’efectuï, la facultat que li atribueix
l’apartat 12 de l’article 14.
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell; dirigir les
deliberacions i dirimir els empats amb el vot de qualitat.
d) Exercir la inspecció superior i la direcció de tots els serveis.
e) Ordenar els pagaments dins les normes d’actuació del pressupost del Patronat.

f) Contractar i concedir obres, serveis subministraments de durada no superior a
cinc anys i de quantia no superior al 5 per 100 del pressupost ordinari, i també
les resolucions de qüestions incidentals dels contractes esmentats.
g) Resoldre els assumptes de la competència del Patronat no atribuïts a autoritats,
organismes de rang superior o altres òrgans.
h) Nomenar el Director i els altres responsables dels programes específics.
i) Retre els estats i comptes de l’entitat.
Article 16.El Sots-President substituirà el President i assumirà les seves atribucions en els casos
de vacants, absència o malaltia, I exercirà les funcions que el President delegui per
escrit i de les quals donarà compte al Consell d’Administració.
Article 17.El President, o si s’escau, el Consell d’Administració, podrà decidir o acordar delegar
algun dels membres del Consell per a l’execució d’algunes de les competències que
els són pròpies. D’això es donarà compte a l’Alcalde.
Secció tercera. De la Comissió permanent.
Article 18.1.- La Comissió Permanent és l’òrgan de gestió superior del Patronat i serà integrada
pels membres següents:
a) Cinc membres del Consell d’Administració.
b) El Director.
2.- També hi participaran amb veu però sense vot l’interventor delegat quan se’l
convoqui i el secretari, que redactarà les actes de les sessions i assessorarà
jurídicament quan se li demani.
Article 19.La Comissió permanent serà presidida pel President del Consell d’Administració o pel
Conseller que aquest nomeni.

Article 20.Serà d’aplicació a les reunions de la Comissió permanent allò que es disposa a l’article
10 d’aquests Estatuts.
Article 21.Corresponen a la Comissió permanent les atribucions següents:
a) Presentar al Consell d’Administració el pla general, els programes d’actuació i
també les seves revisions anuals i el pressupost, d’acord amb les provisions.
b) Presentar al Consell d’Administració les disposicions per al nomenament del
personal i les seves retribucions.
c) Presentar al Consell d’Administració els nomenaments, ascensos,
remuneracions i separacions del personal fix, d’acord amb la plantilla aprovada i
amb les prescripcions aplicables, i sotmetre al Consell tot allò que sigui
procedent en relació amb el personal que tingui la condició de funcionari
municipal.
d) Exercitar tota mena d’accions, exemcions, recursos i reclamacions judicials i
administratives en defensa dels drets i interessos del Patronat.
e) Aprovar i donar compte al Consell d’Administració de l’estructura interna dels
programes i serveis i la distribució orgànica de les funcions.
f) Adoptar totes les decisions i mesures adequades per a la millor organització i el
millor funcionament de les activitats.
g) Exigir dels titulars i membres dels òrgans de govern i d’administració del
Patronat, el compliment de les seves responsabilitats.
h) Aprovar la signatura de contractes comercials de qualsevol naturalesa
necessaris per a la consecució dels fins socials i donar-ne compte al Consell
d’Administració.
2) També correspondran a la Comissió permanent les facultats que delegui el Consell
d’Administració.
Secció quarta. Del director.
Article 22.El Director del Patronat formarà part de la plantilla de personal.

Article 23.Són funcions del Director:
1.- Executar i fer complir els acords del Consell d’Administració del Patronat.
2.- Dirigir I inspeccionar els programes I serveis del Patronat de conformitat amb les
directrius del Consell D’administració.
3.- Preparar la memòria.
4.- Redactar i proposar al Consell la plantilla orgànica i les retribucions corresponents.
5.- Proposar al Consell d’administració la contractació de personal i les seves
condicions de treballs.
6.- Proposar l’adquisició de màquines i material d’oficina i d’altres béns mobles de la
manera i per la quantitat autoritzada pel Consell D’Administració.
7.- Totes aquelles altres atribucions que el Consell D’Administració consideri oportú
conferir-li.
TÍTOL TERCER: SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DIPOSITARIA DE FONS.
Article 24.La Secretaria del Patronat correspon al Secretari general de l’Ajuntament, amb les
facultats i les obligacions pròpies del seu càrrec. El Secretari podrà delegar en un
funcionari municipal per exercir les seves funcions.
Article 25.El control i la fiscalització de la gestió econòmico-financera del Patronat correspon a
l’Interventor de fons de l’Ajuntament, el qual podrà delegar un funcionari municipal,
adscrit a la Intervenció, per exercir les seves funcions.
Article 26.Els Fons del Patronat seran custodiats per la dipositaria municipal, directament o en
comptes corrents bancaris degudament intervinguts i oberts a nom del Patronat.
TÍTOL QUART: DEL PRESSUPOST.

Article 27.El Patronat elaborarà anualment un pressupost que contindrà l’estat d’ingressos i de
despeses, amb l’estructura que determinin les disposicions vigents i que s’integrarà en
el pressupost general de l’Ajuntament.
Article 28.L’execució del pressupost s’efectuarà de conformitat amb les Bases d’execució del
pressupost del Patronat.
TÍTOL CINQUÈ: DEL PERSONAL.
Article 29.1.- El Patronat disposarà del personal necessari per a l’acompliment de la seva
comesa, i el seu nombre, la categoria i les funcions seran determinats a la plantilla, en
la relació dels llocs de treball proposats pel Consell d’Administració i aprovats per
l’Ajuntament.
2.- Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats segons
els principis d’eficàcia, economia i racionalització dels recursos.
3.- Les esmentades places seran proveïdes segons correspongui, per personal
funcionari o personal adscrit a l’Ajuntament o per personal contractar pel Patronat en
règim laboral. El personal funcionari conservarà la seva situació d’actius a
l’Ajuntament.
4.- La selecció de personal del Patronat es farà d’acord amb els principis de publicitat,
mèrit i capacitat.
TÍTOL SISÈ: FACULTATS D’INTERVENCIÓ I TUTELA DE L’AJUNTAMENT.
Article 30.Corresponen al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de les potestats tuïtives següents:
1.- Aprovació de:

a) La plantilla de personal i el règim per al seu nomenament i retribució.
b) Els pressupostos i les seves modificacions i els estats de comptes anuals.
c) La modificació dels Estatuts del Patronat.
2.- Autorització de:
a) Adquisició, alienació, cessió o gravamen de béns immobles quan la seva
valoració ultrapassi de 30 milions de pessetes o del 5 per 100 del seu
pressupost.
b) Inversions de valors mobiliaris o la seva alienació quan ultrapassin del 5 per 100
del pressupost anual.
Article 31.El President del Consell trametrà a l’Alcaldia l’ordre del dia de les reunions del Consell
amb set dies d’antelació a la seva realització i els textos dels acords dins la setmana
següent a l’acabament de la Junta.
Article 32.L’Alcaldia podrà:
a) Suspendre els acords del Consell d’Administració i dels altres òrgans de govern
quan consideri que recauen sobre assumptes que no són de la seva
competència, o que són contraris als interessos generals del municipi del
Patronat, o que constitueixen una infracció manifesta de les Lleis.
b) L’Alcalde nomenarà un tècnic dels serveis de l’Ajuntament per coordinar totes
les obres, noves i de reformes, projectes, etcètera, que es produeixin dintre del
marc de les instal·lacions esportives.
c) Obtenir tota mena d’informes i documents.
d) Ordenar les inspeccions que consideri oportunes.
TÍTOL SETÈ: DEL RÈGIM JURÍDIC.
Article 33.Els acords del Consell del Patronat podran ser impugnats administrativament per les
persones interessades davant l’Alcaldia en el termini d’un mes.

Article 34.El Patronat podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna de les causes següents:
1.- Per acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2.- Per la impossibilitat legal o material de portar a terme el seu objectiu.
Article 35.El dissoldre’s el Patronat, l’Ajuntament el succeirà universalment i el seu patrimoni
revertirà en l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
NORMES COMPLEMENTÀRIES DELS ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL
D’ESPORTS DE SANT ANDREU DE LA BARCA
NORMA 1.L’objectiu d’aquestes normes és complementar les disposicions dels Estatuts del
Patronat Municipal d’Esports de Sant Andreu de la Barca, regular la seva actuació i la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb la gestió de les
instal·lacions cedides.
NORMA 2.1.- L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca encomana al Patronat Municipal
d’Esports de Sant Andreu de la Barca, a partir de la data en que iniciï les seves
activitats, la gestió i l’administració de les instal·lacions esportives municipals.
2.- A partir de l’esmentada data, l’Ajuntament adscriu al Patronat Municipal d’Esports
l’ús dels terrenys, l’obra civil i les instal·lacions dels edificis abans esmentats. Tots
aquests edificis i aquestes construccions romandran, per tant, com a propietat de
l’Ajuntament i no podran ser alienats ni gravats pel Patronat.
NORMA 3.L’adscripció de l’ús de les esmentades instal·lacions té com a finalitat l’obtenció d’una
major rendibilitat gràcies a la gestió directa del Patronat, tan des del punt de vista
social com des del punt de vista econòmic, atesa l’agilitat d’actuació que comporta
l’actuació d’un Patronat en els camps assenyalats a l’article 3 dels Estatuts socials.

NORMA 4.1.- El Patronat es fa responsable del manteniment dels edificis i les instal·lacions que
en les dates assenyalades se li encomanin i dels que en el futur se’ls pugui adscriure.
2.- Seran a càrrec del Patronat, a més dels serveis de manteniment, les petites obres
de conservació.
3.- Les reparacions i inversions importants seran a càrrec de la Corporació municipal
amb l’acord previ preceptiu de l’Ajuntament, que valorarà la conveniència de la seva
execució.
4.- Serà a càrrec de la Corporació municipal l’ampliació i la transformació de les
instal·lacions esmentades amb l’acord preceptiu de l’Ajuntament, que determinarà la
necessitat de les obres.
5.- El Patronat es compromet a conservar en tot moment l’estètica original de les
instal·lacions.
6.- La responsabilitat civil que es pugui derivar de l’ús de les instal·lacions i de totes les
activitats i manifestacions que se’n duguin a terme seran degudament assegurades pel
Patronat i també s’asseguraran els serveis i les instal·lacions interiors dels edificis.
NORMA 5.El Patronat presentarà anualment un pressupost ordinari de gestió on s’inclourà a més
de les despeses normals de funcionament, les de conservació i manteniment de les
instal·lacions i la previsió de les petites reparacions que hagin d’efectuar-se.
En el moment de l’aprovació dels pressupostos també s’aprovarà conjuntament el pla
anual d’activitats quantificat.
El Consell d’Administració podrà establir tarifes especials per a determinades activitats.
NORMA 6.1.- Les inversions pressupostades pel Patronat podran ser finançades pel Patronat i
per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

2.- En el cas que el finançament sigui a càrrec del
Patronat, es podrà fer amb recursos generals o mitjançant endeutament. En aquest
últim supòsit els costos financers i les amortitzacions que en resultin s’incorporaran als
pressupostos de gestió anuals.
3.- En els altres casos s’haurà de comptar l’ús amb els compromisos adquirits.
NORMA 7.1.- El Consell d’Administració del Patronat proposarà a l’Ajuntament el quadre general
de preus i tarifes de les seves activitats i la utilització de les instal·lacions, per a la seva
aprovació.
2.- El Consell d’Administració podrà establir condicions especials per a les activitats,
d’acord amb el quadre general de preus i tarifes.
NORMA 8.1.- L’actuació del Patronat haurà de ser presidida per la consecució d’una situació
d’equilibri econòmic en la gestió de les activitats i de les instal·lacions cedides en ús.
2.- No obstant això, fins que no s’aconsegueixi la situació desitjable, l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca procedirà a fer les transferències necessàries per al
restabliment de l’equilibri d’explotació anual del Patronat.
3.- Les transferències esmentades s’incorporaran als pressupostos de l’Ajuntament i
seran satisfetes al Patronat de manera fraccionada al llarg de l’any, d’acord amb el
programa aprovat.
4.- Les activitats extraordinàries que puguin ser proposades al Patronat, no establertes
al pressupost aprovat i que puguin representar un risc econòmic, hauran de ser
autoritzades expressament per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca.
NORMA 9.A efecte del que disposa la norma anterior, el Patronat, en el termini necessari per a la
seva inclusió en els pressupostos de l’Ajuntament, elevarà la corresponent sol·licitud
acompanyada del seu pressupost anual.

NORMA 10.1.- Atès el caràcter cultural, esportiu, social i lúdic de les activitats promogudes pel
Patronat i el seu impacte ciutadà, el Patronat coordinarà la programació amb
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i, quan escaigui, amb els òrgans
corresponents, en els àmbits en què conflueixin les seves actuacions.
2.- Les activitats realitzades directament per l’Ajuntament tindran prioritat en l’ús de les
instal·lacions sempre que siguin sol·licitades amb antelació suficient.
3.- En altres casos haurà de comptar l’ús amb els compromisos previs adquirits.
4.- Les condicions econòmiques dels anteriors supòsits seran establertes al quadre
general de preus proposat anualment pel Consell Esportiu.

