6
AJUNTAMENT DE CALDERS
CERT 114-2018

BLANCA ÁLVAREZ VIÑALS (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 27/08/2018
HASH: aa675c7773145a2dc8c5bcda96de1078

Blanca Álvarez Viñals, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Calders,
CERTIFICO
Que, en el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Calders, celebrat el dia 2 d’agost de 2018,
es va aprovar per 4 vots a favor i 3 abstencions, el següent acord:
“ 2. Proposta d’acord per la creació del servei de la piscina del Club Esportiu La
Guàrdia.
Atès que l’esport i el lleure es configuren com dues matèries íntimament lligades a les quals
s’atorguen uns valors positius que han de ser fomentats per part dels poders públics.

a. dues piscines (una de rectangular, amb vàries profunditats i una de rodona
amb poca profunditat),
b. 1 pista de tennis de cuit,
c. 1 pista de bàsquet,
d. 1 pista de vòlei platja,
e. 1 pista de pàdel,
f. zona enjardinada,
g. petita construcció destinada a bar i terrassa,
h. vestidors i dutxes,
i. magatzem,
j. sala de primers auxilis.
k. sala de motors de les piscines
Atès que la previsió del servei públic d’una piscina i altres instal·lacions esportives
compta una inversió inicial per a l’adquisició dels terrenys i les instal·lacions de 92.400
euros, inclòs l‘impost de plusvàlua, essent les despeses de notari i registrals a càrrec de
l’Ajuntament i que el cost anual d’explotació del servei és de 33.319,95 euros, IVA inclòs,
essent la recaptació prevista de 30.901,26 euros.
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de l’Ajuntament.
Vist que segons l’article 246 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, les Entitats Locals tenen
plena potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d'acord
amb la legislació vigent.
Vist que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, dona una nova redacció a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el qual determina en l’apartat segon que, el
municipi exercirà en tot cas, com a competència pròpia, la promoció de l’esport i
instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. En el mateix sentit, l’article 66.3 del
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Atès que la previsió del servei públic de la piscina municipal i de les instal·lacions
esportives ubicades al carrer del Pedraforca de la urbanització La Guàrdia compta amb
les instal·lacions següents:
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya reconeix com a competències
pròpies dels municipis, les activitats i les instal·lacions esportives i l’ocupació del lleure.
Vist que la disposició transitòria segona de l’actual versió de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local fixa que fins que la legislació de l’estat i de les
comunitats autònomes no disposin altra cosa, els municipis conservaran les
competències que els atribueix la legislació sectorial vigent. Per això, resulta d’aplicació
l’article 39 del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de
juliol, que diu que els municipis són competents per a la promoció de l’activitat física i l’esport
en el seu àmbit territorial i per a la construcció, ampliació i millora de les instal·lacions
esportives.
Vist que l'article 86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, conforme a
la modificació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, assenyala que les entitats locals podran exercir la iniciativa pública
per al desenvolupament d'activitats econòmiques, sempre que estigui garantit el
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat financera de
l'exercici de les seves competències, a informar per la Intervenció Municipal.
Vist l’informe elaborat per la intervenció municipal en el sentit apuntat.
Vist que l’article 159 del Reglament d’obres, activitats i serveis Decret 179/1995, de 13 de
juny, determina que la creació d’un servei s’instrumentalitzarà mitjançant una memòria
justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que estableixi el règim jurídic de la
prestació del servei.

Per la qual cosa, l’Alcalde proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment l'establiment del servei de públic d’una piscina municipal i
altres instal·lacions esportives d'acord amb la Memòria justificativa, el Projecte
d'establiment i el Projecte de Reglament que figuren en l'expedient.
SEGON.- 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, en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament i a la web municipal,
a l'efecte de que els particulars i entitats, puguin formular les observacions que estimin
pertinents.
TERCER.- El servei es prestarà amb la continuïtat i regularitat que el seu funcionament
exigeixi de conformitat amb la legislació sectorial aplicable i el Reglament que ho reguli.”
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Vist que els documents de referència a què es refereix l'article 159 del Decret 179/1995
hauran de ser aprovats inicialment pel Ple de la Corporació i ser sotmesos a un període
d'informació pública per un 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
tauler d'anuncis de la Corporació.
Una vegada finalitzat el període d'informació pública, el Ple de l'Ajuntament, de
conformitat amb l'article 160 del Decret 179/1995, prèvia resolució dels suggeriments
aprovarà definitivament el projecte d'establiment i el reglament que reguli la seva
prestació.
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I perquè consti als efectes que en siguin adients, a reserva dels termes que resultin de
l’aprovació de l’acta definitiva, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, lliuro el present a Calders, el 27
d’agost de 2018.
Vistiplau,
L’Alcalde

La Secretària-Interventora,
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