 Aprovació dels Estatuts
Aprovats inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 27 de novembre de
1995; elevats a definitius per Decret del dia 5 de juny de 1996, i publicat el text íntegre
dels Estatuts en el Butlletí Oficial de la Província corresponent al dia 21 de juny de
1996.
 Modificació article 19 dels Estatuts:
Aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 27 de setembre de
1999; elevada a definitiva per Decret de l’Alcaldia número 1136/1999 del dia 22 de
desembre de 1999, i publicat el text íntegre de la modificació dels Estatuts en el
Butlletí Oficial de la Província número 313 corresponent al dia 31 de desembre de
1999.
 Modificació articles 12 i 13 dels Estatuts:
Aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 24 de setembre de
2020, i publicat el text íntegre dels Estatuts en el Butlletí Oficial de la Província
corresponent al dia 13 d’octubre de 2020.

 En vigor des del dia 4 de novembre de 2020

Document signat electrònicament al marge per la secretària.
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Maria Llonch Llonch (1 de 1)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 15/12/2020
HASH: 0c759b3def29dad93751b4b4c1652afd

TEXT REFÓS
ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Article 1.El Patronat Municipal d’Esports és una institució pública tutelada per l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, amb personalitat jurídica pròpia, patrimoni propi i caràcter
administratiu encaminat a desenvolupar els serveis esportius i les finalitats que es
determinant en aquests estatuts.
Article 2.El Patronat es regirà per aquests estatuts i subsidiàriament pel que disposen els
articles 85.3 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, 237 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
85 al 88 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i normativa
complementària.
Article 3.El Patronat Municipal d’Esports gaudeix d’autonomia i plena capacitat d’obra i realitzar
tot el que calgui dins l’ordre jurídic i econòmic per a l’acompliment dels seus fins, així
com dur a terme tots els actes d’administració i disposició admesos per l’ordenament
positiu que sigui vigent, sense perjudici de les facultats de tutela que correspon a
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Article 4.En la seva qualitat d’administració pública institucional, correspon al PME, en l’àmbit
de les seves competències, sense altres limitacions que les determinades en la marca
dels presents Estatuts i en els termes establerts per la legislació de regim local, les
potestats i prerrogatives següents:

a. La reglamentària i la d’autoorganització
b. La de programació o planificació.
c. La d’investigació de recuperació d’ofici dels seus béns.
d. La d’execució forçosa i la sancionadora.
e. La revisió d’ofici d’acta i acords.
f. La de presumpció de legitimitat i la d’executivitat d’acta i acords.
g. La d’inembargabilitat de béns i drets, en els termes establerts per les Lleis, les
de prelació, preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda Publica
en relació amb els seus crèdits, sense perjudici de les que corresponen a la
Hisenda de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.
h. La d’exempció dels impostos de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, en els
termes establerts per les Lleis.
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Montse Vila Fortuny (1 de 1)
REGIDORA
Data Signatura: 12/11/2020
HASH: d7d5702dd516ceb826edbcf843e4a1c8

ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Article 5.El Patronat tindrà com a finalitats:

a. Exercir les competències que la legislació vigent atribueix a l’Ajuntament en
matèria esportiva.

b. La promoció, construcció, gestió i administració de tota mena d’instal·lacions

c.
d.
e.

f.
g.

esportives, així com la conservació, reparació i administració de les de
propietat municipal, conforme el seu pressupost aprovat pel Ple de
l’Ajuntament.
El foment, desenvolupament i organització de tota mena d’activitats esportives.
Les relacions amb les institucions i organismes de caire supramunicipal en
vista a la promoció, pràctica i foment de l’activitat física, l’esport i les
instal·lacions esportives.
La coordinació de l’esport local i les seves entitats esportives, per al millor
desenvolupament de l’esport al nostre municipi.
L’explotació o administració dels serveis complementaris que s’ubiquen en les
instal·lacions esportives gestionades pel PME.
Facilitar a tothom, però principalment a la població de les Franqueses del
Vallès, la utilització preferent de les instal·lacions municipals esportives amb
finalitat formativa i d’esbarjo.

Article 6.El domicili del Patronat Municipal d’Esports, radicarà a les oficines del Pavelló
Poliesportiu Municipal, situat a la Zona Esportiva Municipal, sense número, o bé en el
lloc que el Consell d’Administració determini posteriorment.

Article 7.L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, es reserva les facultats d’intervenció i
tutela següents:
1.- Correspondrà al Ple de la Corporació l’aprovació de:

a. La plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
b. El pressupost i el rendiment de comptes anuals.
c. L’apel·lació al crèdit públic i l’emissió d’obligacions.
d. L’alineació, la cessió i el gravamen dels béns immobles que integrin el
patrimoni propi del PME.
e. La participació del PME en consorcis i la constitució i participació de societats
mercantils.
f. La modificació dels Estatuts.

Codi Validació: 7TXLND9RFT3ZKLY7AZKX6NW9C | Verificació: https://lesfranqueses.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 10

Títol II
Facultats d’intervenció i tutela

2.- Correspondrà a l’alcalde o a qui delegi:
a. El nomenament del President i del Vicepresident.
b. El coneixement dels assumptes que s’incloguin a l’ordre del dia de les reunions
del Consell d’Administració i dels seus acords corresponents.
Article 8.- L’Alcalde podrà:

a. Suspendre els acords dels òrgans de govern del Patronat quan consideri que
recauen sobre assumptes que no són de la seva competència, o bé que són
contraris als interessos generals de l’Ajuntament o del PME, o quan
constitueixin infracció manifesta de les Lleis.
b. Obtenir tota mena d’informes i documents.
c. Ordenar les inspeccions que estimi oportunes.
Article 9.Els acords del Consell d’Administració i les resolucions d’altres òrgans de govern i
d’administració del Patronat, seran susceptibles de recurs d’alçada davant l’Alcalde, i
terminis establerts en la legislació vigent.
Títol III
Òrgans de govern i atribucions
Article 10.-

a.
b.
c.
d.

El Consell d’Administració
El President
El Director-Gerent
El Consell General

Article 11.El Consell d’Administració és l’òrgan superior de govern del Patronat Municipal
d’Esports.
Article 12.- El Consell d’Administració esta integrat per:
a. El President o presidenta. El seu vot queda inclòs en el que emeti el
representant del seu grup municipal.
b. El Vicepresident o Vicepresidenta. El seu vot queda inclòs en el que emeti el
representant del seu grup municipal.
c. Un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups municipals que
conformen el Ple de la Corporació. Cada grup municipal podrà designar un/a
suplent. Els grups municipals integrats per un sol regidor, no podran designar
suplent. Tots ells, titulars i suplents, hauran de ser designats pel Ple. El vot de
cadascun dels representants dels grups municipals serà ponderat, en proporció
a la seva representativitat en el Ple de la Corporació.
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Els òrgans de govern i d’administració del PME són els següents:

d. Un/a representant d’entitats esportives locals, designat o designada per
aquestes mateixes entitats, al Consell General. En cas d’absència, aquest
representant podrà designar un/a suplent, que serà un/a membre de la mateixa
entitat esportiva. El seu vot és personal.
Secció Primera
El Consell d’Administració
Article 13.El Consell d’Administració es renovarà cada quatre anys i sempre que es renovi la
Corporació Municipal. Els seus membres seran reelegibles si conserven la qualitat per
la qual van ser nomenats. Es perdrà la condició de membre del Consell en els supòsits
següents:
a. Pèrdua de la condició, càrrec o qualitat per la qual fou nomenat.
b. Per resolució de l’Alcalde o Alcaldessa, en el cas del President o Presidenta i
Vicepresident o Vicepresidenta, i per acord del Ple Corporatiu en el cas dels
representants dels grups municipals, tant titulars com suplents.
c. Per iniciativa del mateix membre.
Article 14.El President i Vicepresident del Consell d’Administració seran designats per l’Alcalde i
d’entre els regidors.

Actuarà de Secretari del Consell d’Administració el Secretari general de l’Ajuntament,
el qual podrà delegar aquesta funció en personal municipal apte per exercir-la.
El Secretari assistirà a les reunions amb veu però sense vot, i realitzarà les actes de
les sessions i les altres atribucions que li correspongui.
També hi podrà assistir, amb veu però sense vot, l’interventor municipal.
Article 16.1. El Consell d’Administració celebrarà reunió amb caràcter ordinari un cop al
trimestre, i sempre que ho disposi el President o quan ho demanin com a mínim
tres dels seus membres.
2. Per a la vàlida constitució del Consell es requereix un quòrum d’assistència,
mantingut durant tota la sessió, de tres dels seus membres. El Consell
d’Administració no es podrà reunir sense l’assistència del President i del Secretari
o d’aquells que reglamentàriament els substitueixin.
A les sessions del Consell d’Administració assistirà, amb veu però sense vot el
Director Gerent del Patronat.
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Article 15.-

3. Les convocatòries s’hauran de cursar als membres del Consell d’Administració i a
les altres persones que hi hagin d’assistir amb una antelació mínima de dos dies
hàbils. A la convocatòria, s’hi adjuntarà l’ordre del dia de la reunió i l’acta de la
sessió anterior.
Per motius d’urgència, el President podrà convocar el Consell en un termini
immediat, amb l’única condició que tots els membres hagin rebut la convocatòria
amb expressió motivada d’urgència.
Article 17.1. Els acords s’han d’adoptar, llevat dels expressament definits a aquests estatuts que
ho siguin per majoria absoluta, per majoria simple dels membres presents, entenent
com a tal la que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra.
2. Quan hi hagi empat, es repetirà la votació i, si torna a haver-hi, el President el
resoldrà amb el seu vot de qualitat.
3. El vot podrà ser afirmatiu, negatiu o en blanc, també és possible abstenir-se de
votar.
Article 18.Les sessions ordinàries començaran necessàriament amb la lectura i aprovació de
l’acta anterior i, un cop aprovada, es passarà a discutir i a resoldre els afers pels quals
fou convocada i que figuren a l’ordre del dia.
Article 19.-

a. Aprovar els projectes de pressupost de l’organisme, que seran annexos de
l’Ajuntament.
b. Sotmetre a l’aprovació de l’Ajuntament la plantilla de personal.
c. Aprovar normes i reglaments de règim intern.
d. Aprovar el conveni col·lectiu de treball.
e. Determinar els criteris de selecció de personal, atenent als principis de
publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
f. Autoritzar la contractació de tota mena d’obres el projecte de les quals hagi
estat aprovat prèviament per Ple Municipal, així com serveis i subministraments
de termini superior a un any o que exigeixin recursos que superin els
consignats en el pressupost, i també tota la contractació que no correspongui al
President.
g. Vetllar per l’acompliment de les finalitat pròpies del Patronat Municipal
d’Esports.
h. Acceptar o rebutjar les donacions o llegats a favor del Patronat.
i. Aprovar les memòries de gestió i els programes d’actuació.
j. Exercir accions judicials i administratives en defensa dels interessos de
l’Organisme.
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Correspon al Consell d’Administració, les atribucions, competències i funcions
següents:

k. Sotmetre a l’aprovació de l’Ajuntament les propostes de modificació del
Estatuts.
l. Creació i regulació d’òrgans complementaris.
m. Les bases per a la contractació del personal del Patronat Municipal d’Esports.
n. Les altres funcions que corresponguin al Patronat i que no es reservin
expressament a altres òrgans.
o. Aprovar la implantació i modificació dels preus públics per a la prestació dels
seus serveis.
Article 20.El Consell d’Administració, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
components, podrà delegar les funcions que li corresponguin, totalment o parcialment,
al President, comissions que puguin constituir-se o al Director Gerent.
Secció segona
El President i el Vice-President
Article 21.-

a. Ostentar la representació de l’Ajuntament en el Patronat i d’aquest òrgan a
l’Ajuntament.
b. Exercir la màxima representació del Patronat en els actes i procediments en
què sigui necessari, així com exercitar tot tipus d’accions legals i judicials en els
casos d’urgència, i donar-ne compte al Consell d’Administració en la primera
reunió que es celebri.
c. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell d’Administració
i Consell General, dirigir les deliberacions i dirimir-ne les igualtats amb vot de
qualitat.
d. Exercir la direcció i inspecció superior de tots els serveis del Patronat.
e. Contractar i nomenar, d’acord amb la plantilla aprovada, així com separar i
sancionar el personal.
f. Qualsevol altre tipus d’ordenació de despesa, pacte o contractació relatius a
matèria de personal, relacions laborals, funcionarials, arrendament civil de
serveis de professionals, treballs específics, concrets no habituals i tota altra
tasca directament o indirectament relacionada amb temes de naturalesa
similar.
g. La signatura i aprovació de convenis, concerts, protocols d’acords i altres
figures legals afins, amb persones físiques o jurídiques o privades.
h. Aprovació de factures i altres obligacions econòmiques del Patronat i
l’ordenament de pagaments d’acord amb el pressupost del Patronat Municipal
d’Esports.
i. Contractar obres, serveis i subministraments que no excedeixin quanties
superiors al 5 per 100 del pressupost, ni al 50 per 100 del límit general de la
contractació directa.
j. Dictar les disposicions necessàries per al compliment dels acords del Consell
d’Administració.
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Correspon al President:

Article 22.El Vicepresident substituirà el President i n’assumirà les seves funcions en els supòsits
de vacant, absència o malaltia. Exercirà, a més, aquelles funcions que li delegui el
President. En aquest darrer cas, el President haurà de donar compte de la delegació al
Consell d’Administració.
Secció tercera
El Director Gerent
Article 23.1. El Director Gerent serà nomenat pel President, amb informe al Consell
d’Administració, entre persones especialment capacitades per l’exercici del càrrec.
2. El Patronat establirà la forma de contractació del Director Gerent, on es
determinaran les condicions, els drets, les obligacions i la remuneració, així com els
requisits per prorrogar-lo.
Article 24.Correspon al Director Gerent les funcions següents:

a. Representar administrativament al Patronat.
b. Executar i fer complir els acords del Consell d’Administració i les disposicions
del President.

d.

e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.
l.

nomenament, la destinació, la retribució, la recompensa, la sanció i la
separació del personal.
La direcció, programació i inspecció dels serveis i les dependències del
Patronat i el seu personal.
Vetllar per a la millora dels mètodes de treball, així com per a la conservació i el
manteniment dels locals i edificis, les instal·lacions i els equipaments.
Preparar la memòria i el pressupost del Patronat que elevarà al Consell
d’Administració.
Confeccionar la plantilla i la relació de llocs de treball del Patronat i establir-ne
les característiques, les condicions i el règim retributiu, i proposar al Consell
d’Administració l’aprovació de l’una i de l’altra.
El control i avaluació de l’activitat i el funcionament del Patronat.
L’adquisició de material dins dels límits pressupostaris fixats pel Consell
d’Administració.
Assistir a les sessions del Consell d’Administració.
La signatura de documents de tràmit i correspondència.
Assumir aquelles altres que el Consell d’Administració o la Presidència
considerin oportú otorgar-li.
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c. Proposar al Consell, quan aquest li ho demani o per iniciativa pròpia, el

Secció quarta
El Consell General
Article 25.El Consell General és un òrgan consultiu i orientador, compost per representants
d’entitats vinculades amb les finalitats i objectius del Patronat Municipal d’Esports.
El Consell General, com a òrgan consultiu, no tindrà atribuïbles facultats resolutives.
Article 26.Les funcions del Consell General són les següents:
a. Proposar iniciatives al Patronat en matèria esportiva.
b. Obtenir informació sobre la gestió municipal esportiva.
c. Aportar elements per a la fixació de prioritats en relació als diferents programes
d’actuació esportiva.
d. Realitzar proposta sobre el representant de les entitats esportives que formarà
part del Consell d’Administració del Patronat.
e. Informar dels assumptes que el Consell d’Administració o la Presidència li
consulta.
Article 27.-

a. El President del Patronat.
b. El Vicepresident del Patronat.
c. Els vocals que integren el Consell d’Administració.
d. Un representant de cada entitat esportiva local, legalment constituïda. Aquestes
entitats hauran d’estar degudament inscrites en el registre del PME i
designaran el seu representant en el Consell General en el termini que
estableixi la Presidència.
e. Un representant de les associacions de veïns de les Franqueses del Vallès.
f. Un representant de les associacions de pares d’alumnes de les escoles de les
Franqueses del Vallès.
g. Un representant dels treballadors del PME.
Article 28.El Consell General es renovarà quan ho faci el Consell d’Administració. Convocat pel
President, es reunirà com a mínim una vegada a l’any i sempre que ho consideri
oportú el Consell d’Administració o la mateixa Presidència, també es reunirà quan ho
sol·liciti com a mínim un terç del nombre legal de components, mitjançant un escrit
raonat i amb indicació dels assumptes que la motivin dirigit al President.
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El Consell General estarà integrat per:

Article 29.El Consell General quedarà constituït vàlidament amb l’assistència d’un terç del
nombre legal dels seus membres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la
sessió. En tot cas serà necessària la presidència del President o de qui legalment el
substitueixi i de qui faci les funcions de Secretari.
El Director Gerent del PME podrà assistir a les reunions del Consell General.
El funcionament del Consell es sotmetran, en tot allò que sigui adequat al seu caràcter
d’òrgan consultiu.
Títol IV
Personal
Article 30.El Patronat Municipal d’Esports disposarà del personal necessari per al compliment
dels seus objectius i el Consell d’Administració en determinarà la plantilla màxima
pressupostada que serà aprovada per l’Ajuntament.
Article 31.Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats atenent als
principis d’eficiència, economia i racionalització de recursos.
Article 32.-

Article 33.L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Patronat Municipal d’Esports,
reconeixeran a efectes de còmput de l’antiguitat els serveis indistintament prestats pel
seu personal a qualsevol d’ambdues institucions.
Títol V
Règim econòmic
Article 34.Constituiran el patrimoni del Patronat Municipal d’Esports:

a. Els béns que l’Ajuntament li transfereixi en propietat.
b. Els que l’Ajuntament li adscrigui en ús, que conservaran la seva qualificació
jurídica originària.
c. Els que adquireixi el Patronat per qualsevol títol legítim.
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La contractació de personal, el seu nomenament i la fixació de les remuneracions, es
subjectaran a la normativa vigent en les Corporacions Locals. El personal al servei del
Patronat tindrà caràcter de personal municipal.

Article 35.Per a l’acompliment de les seves finalitats, el Patronat comptarà amb els recursos
econòmics següents:
a. Les aportacions de l’Ajuntament amb càrrec als pressupostos de la Corporació.
b. Les subvencions i les aportacions de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, els
organismes públics i les entitats privades o particulars.
c. Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui.
d. El rendiment i l’aprofitament dels seus patrimonis.
e. Els ingressos que pugui obtenir per a la prestació dels seus serveis.
f. Tots els altres que li puguin ser atribuïts segons la normativa legal aplicable.
Article 36.1. La fiscalització de la gestió econòmico-financera correspon a l’interventor de fons de
l’Ajuntament, el qual podrà delegar aquesta funció en un personal municipal apte per
exercir-la.
2. La intervenció del Patronat es realitzarà mitjançant el control financer que preveu
l’ordenament pressupostari.
Article 37.Els fons del Patronat seran custodiats per la Tresoreria municipal, directament o en
comptes corrents bancaris, degudament intervinguts, oberts al nom del Patronat
Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès.

La comptabilitat es desenvoluparà de manera que permeti l’estudi dels costos i dels
rendiments del servei, i es realitzarà amb independència de la general de l’Ajuntament.
En tot cas, estarà sotmesa al règim de comptabilitat pública, en els termes establerts
per les normes vigents.
Article 39.1. El Consell d’Administració proposarà la liquidació del pressupost, una vegada n’hagi
informat a Intervenció, i l’ha de transmetre a l’Ajuntament, perquè l’òrgan competent de
la Corporació l’aprovi.
2. Els estats de comptes anuals seran lliurats i proposats inicialment pel Consell
d’Administració i proposats inicialment pel Consell d’Administració i seran remesos a
l’Ajuntament als efectes establerts en l’article 193 de la Llei 39/1988, de 28 de
setembre.
Document signat electrònicament al marge per la regidora de Règim Intern, senyora
Montse Vila i Fortuny.
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Article 38.-

