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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

DECRET
Expedient Núm.: 7/2017
Procediment: Aprovació de la sol·licitud de pròrroga de l’autorització d’ús de les instal·lacions municipals
del camp de futbol de Banyeres del Penedès a l’entitat esportiva Club Futbol Llorenç.

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès vistes les facultats que la
Legislació de Règim Local m’atorga, dicto el present decret:

Atès que les condiciones establertes per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès són les que a continuació
es descriuen:
-

Les instal·lacions del camp de futbol se cedeixen el seu ús a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès
perquè el CF Llorenç pugui realitzar els entrenaments i partits de lliga, els dies i les hores següents:
 Dilluns i dimecres de 20.45h a 22h
 Dissabtes de 16h a 20h

-

Les instal·lacions del camp de futbol se cedeixen l’ús a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès pels
mesos que durin les obres i com a màxim 4 mesos, no subjecte a pròrrogues tàcites. En el cas que
es vulgui prorrogar el termini s’haurà de comunicar a l’Ajuntament amb tres setmanes d’antelació.

-

El CF Llorenç es farà responsable de les claus de l’equipament per obrir i tancar els dies i hores
abans esmentats i de qualsevol desperfecte que se’n pugui derivar així com de la manca d’altres
autoritzacions que siguin necessàries. En substitució de CF Llorenç actuarà com a responsable
subsidiari l’Ajuntament de Llorenç del Penedès.

-

El CF Llorenç portarà el seu material esportiu.

Atès que la cessió d’aquestes instal·lacions comporta unes despeses, el tècnic municipal a data 7 de
setembre de 2016 ha redactat un informe tècnic, que s’adjunta a l’expedient, on detalla els costos que
comporta aquesta cessió. En concret, es desprèn,

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 977671350 - Fax 977671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

Codi Validació: 72MDMWGS2NG5APWLX4QFZDYEZ | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Atès que les instal·lacions esportives del camp de futbol de Banyeres del Penedès són municipals i, per tant
públiques.

DECRETO

José Félix Velasco Martínez (2 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 13/01/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

“Atesa la petició de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès amb registre d’entrada número 3284 de data 8 de
setembre de 2016, on comuniquen que l’Ajuntament està realitzant les obres de la instal·lació de la gespa
del camp de futbol que es preveu que duraran 3 ó 4 mesos i per tant, sol·liciten a l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès que els cedeixi el camp de futbol municipal perquè el Club Futbol Llorenç pugui entrenar i
realitzar els partits durant el temps que durin les obres.

Número : 2017-0003 Data : 13/01/2017

Atès que a la Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2016 es va aprovar l’acord d’autorització de
l’ús de les instal·lacions municipals del camp de futbol de Banyeres del Penedès a l’entitat esportiva Club
Futbol Llorenç que a continuació es detalla:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

COST SERVEIS I MANTENIMENT CAMP DE FÚTBOL
ELECTRICITAT
SUMINISTRES GAS/GASOIL
MANTENIMENT PER ÚS
REPOSICIÓ MATERIAL
TOTAL

150 € Vestidors+ enllumenat torres+ calefacció
90 € Caldera vestidors
150 € Personal de l'Ajuntament ( 1dia/mes)
60 € Xarxes, grapes, cautxú, pintura….
450 €/mes

COST NETEJA INSTAL.LACIONS CAMP DE FÚTBOL

Un cop el CF Llorenç rebi la notificació d’aquest acord, disposa de dos dies hàbils per presentar una
instància a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès on especifiqui el nom de la persona responsable de les
claus així com de qualsevol tema a tractar.
Per tot això,

PRIMER.- Aprovar la cessió de l’ús de les instal·lacions municipals del camp de futbol a l’Ajuntament de
Llorenç del Penedès perquè el CF Llorenç pugui realitzar els entrenaments i els partits de lliga, els dies i
hores següents:
 Dilluns i dimecres de 20.45h a 22h
 Dissabtes de 16h a 20h

DECRETO

La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:

Número : 2017-0003 Data : 13/01/2017

360 €/mes

SEGON.- Aprovar la cessió de l’ús de les instal·lacions municipals del camp de futbol a l’Ajuntament de
Llorenç del Penedès pels mesos que durin les obres i com a màxim 4 mesos, no subjecte a pròrrogues
tàcites. En el cas que es vulgui prorrogar el termini s’haurà de comunicar a l’Ajuntament amb tres setmanes
d’antelació.
TERCER.- Aprovar que l’Ajuntament de Llorenç del Penedès assumeixi les despeses que comporta aquesta
cessió i que faci un ingrés de 810€ a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès pel concepte detallat en el
present acord.
QUART.- Facultar a l’Alcalde a signar qualsevol document que se’n pugui derivar del present acord.
CINQUÈ.- El present acord de junta s’extingirà, per finalització del termini, per mutu acord entre les dues
parts o per incompliment de qualsevol de les dues parts de les obligacions derivades del present acord.
SISÈ.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, a l’entitat esportiva CF Llorenç.
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.”
Atesa la petició de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès amb registre d’entrada número 4678 de data 28 de
desembre de 2016, on comuniquen que l’Ajuntament està realitzant les obres de la instal·lació de la gespa
del camp de futbol i que aquestes no han finalitzat, per tal motiu sol·liciten una pròrroga de l’autorització d’ús
per part del Club de Futbol de Llorenç fins a la finalització de les obres prevista durant el febrer de 2017.
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Neteja vestidors i banys, buidat papereres

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès que el dia 29 de desembre de 2016 l’Ajuntament de Llorenç del Penedès va fer efectiu el pagament de
3.240,00 euros a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, import total corresponent als quatre mesos de
cessió al qual fa referència l’expedient anteriorment esmentat.
Per tot això,
RESOLC

QUART.- Facultar a l’Alcalde a signar qualsevol document que se’n pugui derivar del present acord.
CINQUÈ.- El present acord de junta s’extingirà, per finalització del termini, per mutu acord entre les dues
parts o per incompliment de qualsevol de les dues parts de les obligacions derivades del present acord.
SISÈ.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès i a l’entitat esportiva CF Llorenç.
SETÈ.- Donar compte d’aquest decret al proper Ple ordinari que se celebri i ratificar a la propera Junta de
Govern Local.
L’alcalde
Amadeu Benach i Miquel

En dono fe,
El Secretari Interventor Tresorer
José Félix Velasco Martínez
L’ALCALDE

AMADEU BENACH I MIQUEL
Document signat electrònicament al marge
Banyeres del Penedès
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TERCER.- Aprovar que l’Ajuntament de Llorenç del Penedès assumeixi les despeses que comporta aquesta
cessió i que implica un ingrés de 810,00 euros mensuals a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès pel
concepte detallat en el present acord.

DECRETO

SEGON.- Aprovar la cessió de l’ús de les instal·lacions municipals del camp de futbol a l’Ajuntament de
Llorenç del Penedès pels mesos de gener i febrer de 2017, no subjecte a pròrrogues tàcites. En el cas que
es vulgui prorrogar el termini s’haurà de comunicar a l’Ajuntament amb tres setmanes d’antelació.

Número : 2017-0003 Data : 13/01/2017

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga de l’autorització de l’ús de les instal·lacions municipals del camp
de futbol a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès perquè el CF Llorenç pugui realitzar els entrenaments i els
partits de lliga, els dies i hores següents:
 Dilluns i dimecres de 20.45h a 22h
 Dissabtes de 16h a 20h

