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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

3219/2018

La junta de govern local

Eva Redondo Ramírez, EN QUALITAT DE SECRETARIA D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 19 de juliol de 2018 s’adoptà l’acord següent:

PROPOSTA D’ALCALDIA
RELACIÓ DE FETS
1. El 5 d'octubre de 2017, mitjançant acord favorable de la Junta de Govern Local, es
va contractar a Auren Consultors SP, SL, amb CIF B-87352340, per a l'elaboració
d'un estudi de viabilitat de la societat municipal Gestió de Sol i Patrimoni, SL,
sobretot, pel que fa a la gestió del Centre Esportiu Municipal el Turó.
Una vegada lliurat l'esmentat estudi, entre d'altres mesures, es proposava el fet
que l'Ajuntament de la Llagosta assumís els costos corresponents a l'ús de les
instal·lacions per entitats subvencionades o derivades a la utilització per part de
l'Ajuntament, tals com clubs esportius, escoles i entitats diverses, que fan ús de les
instal·lacions del centre, en diversa mesura, en el decurs de les seves activitats
pròpies.
2. Aquesta mesura es va concretar, en el moment de procedir a l'aprovació del
Pressupost general municipal per a l'exercici 2018, en la creació d'una partida al
pressupost de despeses de 36.200 euros, per tal d'assumir les despeses
esmentades.
3. El 28 de juny de 2018, registre d'entrada núm. 7862, 7867, 7868, 7869, 7870 i
7871, Gestió Municipal de Sol i Patrimoni, SL emetre factures en concepte del
pagament a compte de l'import total corresponent a l'ús de la pista i serveis de
natació que es regularitzarà amb una factura final al desembre de 2018,
corresponents als mesos de gener, febrer, març, abril, maig i juny, respectivament,
per import totes elles de tres mil seixanta-nou euros amb cinquanta-vuit cèntims
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Expedient 3219/2018. Aprovar l'encàrrec a Gestió de Sol i Patrimoni, SL per a la
prestació dels serveis d'ús de les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal el
Turó per diferents escoles i entitats del municipi de la Llagosta.

(3.069,58 €).
4. L'11 de juliol de 2018, la secretària general accidental ha emès informe en relació
amb el procediment necessari per dur a terme l'esmentat negoci jurídic.
FONAMENTS DE DRET

1. L’estudi de viabilitat de la societat municipal Gestió de Sol i Patrimoni, SL,
elaborat per Auren Consultors SP, SL, en la part corresponent a la
necessitat d'assumir, per part de l'Ajuntament de la Llagosta, les despeses
corresponents a l'ús de les instal·lacions per part de les escoles i entitats del
municipi que fan ús de manera gratuïta.
2. L'acord del Ple, d'aprovació del Pressupost general municipal per a l'exercici
2018, publicat al BOPB, de 13 de juny de 2018.
3. L'article 32 de la Llei 92017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, regula la possibilitat de portar a terme encàrrecs dels poders
adjudicadors a mitjans propis, determinant que aquest tipus d'encàrrecs no
tindran la consideració de contractes.

Amb la qual cosa, podem considerar que Gestió de Sol i Patrimoni, SL és
mitjà instrumental propi de l'Ajuntament de la Llagosta, als efectes previstos
a l'article 32 de la LCSP, i que el negoci jurídic objecte d'aquesta proposta
es pot tramitar com a encàrrec a mitjà propi en els termes previstos en
aquest mateix article.
4. El Decret d’Alcaldia 2015/409, de 29 de juny de 2015, publicat al BOPB, de
17 de juliol de 2015, per raó del qual es delegava en la Junta de Govern
Local, entre d'altres, la competència per al desenvolupament de la gestió
econòmica d'acord amb el pressupost aprovat i disposar de despeses dins
dels límits de la competència que li correspon a l'Alcaldia.
Per això, aquesta Alcaldia presenta a la Junta de Govern Local, per a
l’aprovació, si s’escau, la següent
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L'apartat segon d'aquest mateix article, estableix les condicions que s'han
de complir per tal que una entitat sigui considerada mitjà propi d'un únic
poder adjudicador, donant-se compliment, en la relació entre l'Ajuntament
de la Llagosta i Gestió de Sol i Patrimoni, SL, de tots i cadascun d'aquests
requisits.

PROPOSTA:
PRIMER. Aprovar l'encàrrec a Gestió de Sol i Patrimoni, SL, amb CIF B-65204158, per
a la prestació dels serveis d'ús de les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal el
Turó per diferents escoles i entitats del municipi de la Llagosta, d'acord amb les
característiques següents:






Objecte:
◦ Ús de les instal·lacions, especialment, pista poliesportiva, piscina interior i
exterior i serveis connexos, tals com vestuaris, taquilles, etc.
◦ Classes de natació.
◦ Qualsevol altre servei connex als serveis propis del centre que pugui sorgir
durant l'exercici.
Usuaris: Escoles i entitats sense ànim del municipi adreçades i autoritzades a
la utilització de les instal·lacions per part de l'Ajuntament de la Llagosta.
Termini: Un any, entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.
Preu: Trenta-sis mil dos-cents euros (36.200 €), impostos inclosos.

SEGON. Autoritzar una despesa màxima de trenta-sis mil dos-cents euros (36.200 €),
amb càrrec a la partida núm. 342/227.99, del pressupost general municipal per a
l'exercici 2018.

QUART. Notificar aquest acord a Gestió de Sol i Patrimoni, SL i comunicar-ho a
Intervenció.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la
present.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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TERCER. Aprovar les factures esmentades al fet tercer d'aquesta proposta, relatives al
pagament a compte de l'import total corresponent a l'ús de la pista i serveis de natació,
corresponents als mesos de gener, febrer, març, abril, maig i juny, respectivament, per
import totes elles de tres mil seixanta-nou euros amb cinquanta-vuit cèntims (3.069,58
€).

