BASES REGULADORES DE
LA CESSIÓ DE
MUNICIPALS PER A LA TEMPORADA 2019/2020

LES

INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES

1.- OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el
procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, i aprovació de la
cessió de les instal·lacions esportives municipals( en endavant IEM) que
atorgui la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
per a la temporada 2019/20.
L'Ajuntament destinarà els recursos municipals a projectes globals de
ciutat, més enllà dels que ho són d’àmbit particular. I això s’ha de fer
optimitzant-los, tant des del punt de vista de la gestió, com del seu
repartiment entre teixit associatiu.
En aquest sentit i donades les particularitats de territori, de la
varietat esportiva i dels recursos municipals, la política esportiva
envers les entitats, manté el criteri de donar prioritat a les entitats
amb més antiguitat.
Els principis d’actuació i objectius envers la gestió dels recursos
municipals que donen suport a les entitats esportives locals, són els
següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Potenciar el pes social de l’entitat: Socis, activitats extraesportives, dinamització del teixit social.
Garantir que les entitats compleixen correctament amb les obligacions
normatives que es determinen, tant la legislació esportiva com la
laboral i tributària.
Enfortir
les
estructures
esportives,
i
procurar
més
professionalització en la gestió administrativa i esportiva.
Millora de la qualitat esportiva, tècnica i social.
Fomentar els valors mitjançant la pràctica esportiva. Impulsar i
desenvolupar programes que millorin el fair-play i la socialització
entre tots els àmbits que participen de l’esport.

Les cessions de les IEM es formalitzaran mitjançant convenis quan les
entitats tinguin una relació estable i amb coincidència amb els
interessos locals.
De conformitat amb el que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local, el municipi, per la
gestió dels seus interessos i amb l’àmbit de les seves competències,
poden promoure tota mena d’activitats i donar tots aquells serveis
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal.

Per fer efectiu el citat foment, la legislació pública local vigent en
l'actualitat arbitra diferents mecanismes, entre els quals està la cessió
voluntària i gratuïta de l’ús d’immobles o equipaments que actualment
gestiona l’empresa municipal SAB URBÀ, SL que s’instrumenta a través dels
oportuns documents de conveni.
Tractant-se de béns de titularitat municipal, susceptibles d’ésser
utilitzats per una pluralitat d’entitats i associacions de la ciutat,
correspon a l’Ajuntament decidir sobre la cessió d’ús d’aquests immobles.
Aquesta cessió té caràcter gratuït i s’integra dins l’activitat de foment
de l’activitat esportiva portada a terme per l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca.
2.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS OBJECTE DE CESSIÓ
Les instal·lacions esportives municipals que podran ser objecte de cessió
d’ús seran les següents:
Complex esportiu L’11:






Pista poliesportiva coberta Poliesportiu
Pista poliesportiva semi coberta
Pista poliesportiva exterior
Pista d’atletisme
Sala d’activitats número 2

Complex Esportiu Can Salvi:



Camps de Futbol/hoquei 7 i 11
Sala tennis taula

Poliesportiu Josep Pla.
Gimnàs Escola Àngel Guimerà.
Circuit de BMX.
Camp de tir amb Arc
3.- CONDICIONS I REQUISITS
La cessió de les IEM s’articularà de la següent manera:


Esport federat:

La prioritat de la cessió es determinarà per la representativitat de
l’entitat en el teixit associatiu de la ciutat, valorant en aquest
sentit els equips en el conjunt total, els anys que es porten
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desenvolupant les competicions i la participació de l’entitat en els
programes d’esports municipals. La cessió dels equipaments serà
únicament per aquelles activitats de competició oficial en que
participi l’entitat.


Iniciació i promoció esportiva:

La cessió pels programes d’iniciació esportiva tindran prioritat sobre
els altres. Així mateix les entitats que desenvolupin aquests
programes, se’ls facilitarà en la mida del possible uns horaris de
continuïtat.


Esport escolar:

Per les AMPAS o entitats esportives que participin en JOCS ESPORTIUS
ESCOLARS DE CATALUNYA(JJEE), l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
facilitarà la cessió de les IEM per dur a terme les competicions. En
cap cas se cediran les IEM per entrenaments.
La cessió de les instal·lacions esportives dels centres escolars es
tramitarà mitjançant la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament. En cap cas
l’Ajuntament tramitarà la cessió de les instal·lacions esportives dels
CEIPS a entitats esportives o socio-culturals d’esports ja existents. La
duplicitat dels esports només serà reconeguda pels centres docents o
entitats socio-culturals que participin en els JJEE.
Les cessions de les instal·lacions seran per:
1.2.3.4.-

Competició federada.
Iniciació i promoció esportiva.
Activitats puntuals d’interès general
Esport escolar

Les entitats que sol·licitin la cessió de les IEM, han d’haver previst en
el Pla Anual d’Actuació aprovat per l’Assemblea general o Junta
Directiva, les activitats per les qual sigui necessària la cessió
d’aquestes instal·lacions.
4.- BENEFICIARIS
Poden sol·licitar cessió de les IEM per a la celebració entrenaments,
competicions, actes i activitats esportives les persones o col·lectius
que realitzin activitats de reconeguda projecció local amb seu social i
que actuïn en el terme de Sant Andreu de la Barca, entre d’altres les
següents:
a)
b)
c)
d)

Les
Les
Les
Les

entitats esportives sense finalitat de lucre.
associacions municipals de pares i mares d’alumnes (AMPA).
associacions de veïns i veïnes.
associacions socioculturals.
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e) Les persones físiques i jurídiques acollides a la legislació
vigent en matèria d’associacions que promoguin activitats
previstes en aquestes bases i actuïn en el terme de Sant Andreu
de la Barca.
Podran obtenir la condició de beneficiàries de la cessió de les IEM a les
quals es refereixen aquestes normes les entitats que compleixin els
requisits següents:
1. Que les activitats que realitzin en l’àmbit esportiu siguin de
competició federada o escolar, o que afavoreixin la pràctica de
l’esport a ciutadanes i ciutadans de la nostra ciutat de forma
puntual.
2. Que les activitats que realitzin siguin sempre sense ànim de lucre,
o bé que si se n’obtenen beneficis, siguin revertits a la pròpia
activitat i declarar-los com a ingrés quan es presenti la memòria
de l’activitat.
3. Que compleixin allò que estableix en el DECRET 58/2010, de 4 de
maig, de les entitats esportives de Catalunya, i DECRET 55/2012, de
29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig,
de les entitats esportives de Catalunya.
4. Que les entitats esportives signin els corresponents convenis amb
l’Ajuntament en l’àmbit del programa de promoció i iniciació
esportiva, amb l’Ajuntament.

5.- LLOC, TERMINI DE PRESENTACIÓ I CONTINGUT DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es podran presentar presencial o telemàticament
Registre General de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca(E-TRAM).

al

1. El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 31 de
maig de 2018, per a les cessions de la temporada 2018/19.
2. Per actes i activitats puntuals, les sol·licituds
presentar-se amb un d’antelació de 30 dies.

hauran

de

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
a) Model de sol·licitud, d’acord amb el model tipus formalitzat
d’aquest Ajuntament, que està disponible a la pàgina WEB de la
Regidoria
d’Esports
de
l’Ajuntament
de
Sant
Andreu(esports.sabarca.cat, que inclourà les dades següents:
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Identificació de qui subscriu la sol·licitud, i el caràcter
amb què ho fa.



Dades generals de l’entitat o de la persona física.

b) Proposta d’horaris que sol·licita amb els equips en competició.
c) Compromís de complir totes les normes que regulen la utilització de
les instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca.
d) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació respecte el
bon ús de les IEM que pugui efectuar l’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca.
e) Compromís de presentar abans de l’inici de la cessió, la relació
d’esportistes, tècnics i equips inscrits a les competicions
oficials de la temporada vigent.
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri
necessari ampliar la informació, es concedirà als sol·licitants un
termini de 10 dies, per esmenar els defectes o omissions o per ampliar la
informació.
6.- ÒRGAN COMPETENT PER LA RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT I APROVACIÓ DE LA
CESSIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Per a la valoració de les sol·licituds dels diferents projectes,
programes o activitats, la Regidoria d’Esports revisarà que les
sol·licituds compleixen amb els requisits que aquestes bases exigeixen
per a ser beneficiaris de la cessió d’instal·lacions. La Regidoria
d’Esports, podrà recavar els informes tècnics o de valoració que
consideri adients.
L’òrgan competent per a l’aprovació de la cessió de les IEM, és la Junta
de Govern Local.
La Junta de Govern Local té la facultat de revisar les cessions ja
concedides i de modificar els acords de cessió en el cas d’alteració de
les condicions o per altres necessitats municipals.
7.- TERMINI DE RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LES
IEM
Les cessions de les IEM, es resoldran de manera expressa en el termini
màxim d’un mes a comptar des de la data límit del termini de presentació
de les sol·licituds, mitjançant acord de la Junta de Govern Local a
proposta de la Regidoria d’Esports.
Aquest acord d’aprovació de la cessió de les IEM, posa fi a la via
administrativa i, per tant, es podrà interposar recurs contenciós
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administratiu
davant
els
jutjats
contenciosos
administratius
i
potestativament i prèviament el de reposició, sense perjudici d’utilitzar
qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
La resolució serà
individualitzada.

notificada

8.- SEGUIMENT DE LES
MUNICIPALS.

a

tots

els

sol·licitants

de

manera

CESSIONS D’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

Es farà un seguiment del desenvolupament dels acords i convenis de cessió
de les IEM per part de la Regidoria d’Esports.
En el marc d’aquest seguiment, l’entitat beneficiària podrà ser requerida
en qualsevol moment per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per tal
de presentar i acreditar els resultats del projecte realitzat i que
justifiquen la cessió. Aquests resultats podran ser utilitzats per
l’Ajuntament a efectes de difusió de l’activitat.
L’alteració en les condicions que van determinar la cessió d’ús de les
IEM, pot determinat la revocació de l’autorització.
9.- DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS QUE ES REALITZIN A LES INSTAL.LACIONS
OBJECTE DE CESSIÓ.
En la difusió de les activitats realitzades a les IEM, i sota qualsevol
manifestació o suport de transmissió de la informació o comunicació en
què aquestes puguin ser presentades o publicades (a títol merament
enunciatiu: paper, audiovisual, informàtic, multimèdia, telemàtic, bases
de dades, entre d’altres), haurà de figurar la denominació completa i el
logotip de l’Ajuntament de Sant Andreu de la i el d’EsportsSAB.
10.- RESPONSABILITATS
Les entitats beneficiàries resten obligades a:
a) Complir allò que s’estableix en el DECRET 58/2010, de 4 de maig, de
les entitats esportives de Catalunya, i DECRET 55/2012, de 29 de maig,
pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats
esportives de Catalunya.
b) Complir la normativa fiscal i laboral que afecti als beneficiaris.
c) Disposar dels certificats negatius del Registre Central de delinqüents
sexuals, dels entrenadors, tècnics esportius, i en general de totes
les persones amb relació directa amb esportistes menors d’edat.
d) Complir la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les
professions de l'esport, pel que respecte al registre i certificació
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de tots els tècnics esportius que desenvolupen tasques esportives a
l’entitat.
Les
entitats
hauran
de
presentar
la
documentació
acreditativa dels seus tècnics abans de l’inici de l’ús de les IEM.
Les entitats beneficiaris hauran de presentar una declaració responsable
en relació al compliment d’aquestes obligacions i altres que els afectin
i l’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment el seu compliment.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca restarà exempt
de qualsevol tipus de reclamació que pogués presentar-se.
El gerent de l’empresa
Municipal SAB-URBÀ, SL
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