Oficina Administrativa ASP
Ref. Expedient: 2/2019/CONIN

423 de data 27/02/2019
Decret d'Alcaldia Número:

A la vila de Molins de Rei,

Ramon Sánchez Gil, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 2/2019/CONIN ,que
resulta del procediment tramitat de/d' PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'INSTITUT BERNAT EL FERRER I L'AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI PER A L'US SOCIAL DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CENTRE ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els
fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:

Atès l'informe de la Cap del Negociat d'Esports de 22 d'octubre de 2018, del qual es desprèn el
següent:
Atès que l'Ajuntament de Molins de Rei i l'Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei van signar
conveni per l'ús social de les instal·lacions esportives del centre educatiu, segons Decret núm. 405,
de 6 de març de 2018, per la temporada esportiva 17-18, des de l'1 de setembre de 2017 i fins el 22
de juny de 2018, per tal de realitzar entrenaments de bàsquet de dilluns a divendres de 17'00 a
21'00 h al gimnàs del centre educatiu.
Atès que a la clàusula setena del conveni signat entre l'Ajuntament de Molins de Rei i l'Institut
Bernat el Ferrer diu:
"Aquest conveni tindrà vigència per al curs escolar 17-18.
Es podrà prorrogar de manera expressa per un curs escolar més sempre que hi hagi la valoració
positiva de la comissió de seguiment".
Des de l'Ajuntament de Molins de Rei es veu necessari demanar que es faci efectiva aquesta
pròrroga per tal de disposar d'aquesta instal·lació esportiva per la temporada 18-19, degut a l'elevat
número d'equips en competició que utilitzen les instal·lacions esportives municipals.
Atès que a la reunió de l'equip directiu del Centre, de data 26 de setembre de 2018, s'acorda
prorrogar el conveni amb l'Ajuntament de Molins de Rei per l'ús del gimnàs del centre en horari
extraescolar per el Club Bàsquet Molins, segons consta al Certificat emès pel Secretari del Centre
amb el Vist-i-plau del Director, amb data 1 d'octubre de 2018 on consta la valoració positiva del
centre educatiu de fer efectiva la pròrroga.
Condicions de la pròrroga:
-Tipus d'activitat: Entrenament de bàsquet del Club bàsquet Molins de Rei 2015.
-Calendari: del 1 de setembre de 2018 al 22 de juny de 2019.
-Horari d'entrenament: de 17'00 a 21'00 h, de dilluns a divendres.
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-Els equips entraran 20 minuts abans a vestidor i sortiran 20 minuts després de vestidor.
Les obligacions que es deriven de la pròrroga del conveni per part de l'Ajuntament de Molins de Rei
són les següents:
-Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de funcionament i de
neteja en què es varen lliurar.
-No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la que va ser
autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels autoritzats.
-Satisfer el preu d'ús, si s'estableix.
-Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l'obertura i el tancament de l'activitat, la
normalitat de l'ús i, si escau, la correcta utilització dels espais cedibles.
-Tenir contractada una assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal
al seu servei, derivada de l'ús i de l'activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar
durant la seva realització per unes sumes assegurades mínimes de 150.000.- € per víctima
individual i d'1.200.000.- € per sinistre (imports que el Govern pot actualitzar periòdicament).
-Abonar l'import dels danys ocasionats per l'ús, per a la cobertura dels quals els centres
podran exigir fiança.
-Vetllar perquè l'accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es corresponen amb
l'activitat autoritzada.
-No cedir a tercers per cap concepte l'espai d'ús autoritzat.
-Comunicar immediatament al director del centre qualsevol incidència derivada de l'ús de les
instal·lacions.
-Retornar les claus de les instal·lacions, en el cas que hagin estat lliurades pel centre
educatiu, una vegada hagi finalitzat la vigència del conveni.
De les obligacions que es deriven, cal informar que:
-L'import total del conveni, que és de 2.000€ (dos mil euros), que aniran a càrrec de
l'aplicació pressupostària 3030/341101/48000 del pressupost de l'any 2019.
-El Club Basquetbol Molins de Rei 2015 té contractada una assegurança que cobreix la seva
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l'ús i de l'activitat i pels danys i
perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització per unes sumes assegurades
mínimes de 150.000.- € per víctima individual i d'1.200.000.- € per sinistre (imports que el
Govern pot actualitzar periòdicament).
-Que aquest espai només s'usarà per a l'activitat d'entrenament de bàsquet i per l'horari i els
dies especificats més amunt
Vist l'article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel qual resten
exclosos d'aquesta llei els convenis de col·laboració entre administracions.
Atès l'art 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril , pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; el que
disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i els
articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i els arts. 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de
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juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès el que disposen els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles els arts. 8.1.f) i 14 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Per tot el que s'ha exposat, i en virtut de les facultats que em són conferides pels articles 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 23.2.a) de les bases
d'execució del pressupost municipal.
Atès la Proposta de Decret de la Cap de Negociat d'Esports, de data 14 de febrer de 2019, amb la
supervisió de la Directora de l'ASP, de data 21 de febrer de 2019 i de la Presidenta de l'ASP de
data 22 de febrer de 2019.
Atès l'informe jurídic sense observacions de l'Assessora Jurídica, de data 19 de febrer de 2019.
Atès l'informe sense observacions de l'Interventor accidental, de data 20 de febrer de 2019.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la legislació
vigent.
DECRETO:
Primer.- APROVAR la pròrroga del Conveni entre el centre educatiu Institut Bernat el Ferrer de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Molins de Rei per a l'ús social de les instal·lacions del
centre educatiu, per a la temporada 2018-19, des de l'1 de setembre de 2018 i el 22 de juny de
2019, amb l'horari d'entrenament de 17h a 21h, de dilluns a divendres, el qual s'adjunta a la present,
com a document annex únic

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR, les despeses corresponents a les obligacions municipals que
es deriven de l'esmentada pròrroga, amb càrrec i pels imports següents:
A P L I C A C I Ó I M P O R T EXERCICI
OBSERVACIONS
PRESSUPOSTARIA ANUAL
COMPTABLE I NOTES
(IVA INCLÒS)
3030/341101/48000

2.000€

2019

CAP

Tercer.- PUBLICAR aquest conveni en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l'Institut Bernat el Ferrer i TRASLLADAR-HO al Negociat
d'Esports, d'Intervenció, de Serveis Jurídics i al Negociat de Transparència per a la inclusió al web
municipal (Portal de Transparència).
I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.
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Ramon Sánchez Gil - DNI 46676482Y (SIG)

En dono fe
CPISR-1 C Sandra Castelltort Claramunt

Document signat electrònicament

L'Alcalde
27/02/2019
13:59:11
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La Secretària ha pres coneixement d'aquesta resolució
per a ser incorporada en el llibre corresponent en la
data de signatura de qui l'ha dictada
26/02/2019
17:32:44
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