
Exp.Gen.: 2017/1632 
02.03 Secretaria

Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Llagostera,

CERTIFICO

Que el Ple, en sessió del dia 29 de novembre de 2017, va acordar:

“Vist que per acord del Ple Municipal, en data 29 d’aril de 1986 es va aprovar la creació de 
l’Organisme Autònom “Patronat Municipal d’Esports de Llagostera.
Vist que els actuals estatuts es van aprovar definitivament pel Ple Municipal en sessió de data 
11 de desembre de 1996 (BOP Girona número 11 de 25 de gener de 1997).
Atès que l’article 103 de la Constitució, estableix que l’Administració actuarà sota els principis 
d’eficàcia i eficiència en l’assoliment dels objectius públics.
Atès que l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques de Catalunya, estableix els principis 
d’eficàcia, eficiència, simplificació i racionalitat administrativa.
Vist l’informe de Secretaria de data 17 de novembre de 2017, on es posa de manifest la 
idoneïtat de procedir a la dissolució del l’organisme autònom “Patronat Municipal d’Esports” per 
donar compliment als principis d’eficàcia, eficiència, simplificació i racionalitat administrativa, 
evitant així la duplicitat de tasques administratives i davant la necessitat d’adaptar l’esmentat 
Organisme Autònom als canvis legislatius produïts en matèria de transparència, ús de mitjans 
electrònics dels interessats en el procediment administratiu.
Vist l’informe favorable d’Intervenció de data 16 de novembre de 2017.
I fent ús del règim competencial previst a l’article 85 bis 1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, correspon al Ple de la corporació l’extinció dels 
organismes autònoms locals  quan es consideri convenient gestionar el servei mitjançant una 
altre modalitat diferent.

S’acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la dissolució de l’Organisme Autònom  Local “Patronat Municipal 
d’Esports”  amb NIF: P6709603B  amb efectes des del 31 de desembre de 2017, amb la relació 
de béns i drets provisionals que consta a l’expedient.
Segon.-  Sotmetre el present acord d’aprovació inicial al termini d’informació pública de 15 dies 
mitjançant la publicació del corresponent edicte en el BOP de Girona, al tauler electrònic de 
l’Ajuntament per a l’examen i presentació d’al·legacions i suggeriments per parts dels 
interessats, amb l’advertiment que en cas que no se’n formulin, esdevindrà aprovat 
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Tercer.- Succeir universalment a l’Organisme Autònom Patronat Municipal d’Esports per part 
de la Corporació, assumint-ne els seus drets i obligacions en matèria de personal, contractació, 
patrimonial fiscal i comptable.
Quart.- Gestionar el servei d’esports des de la regidoria d’esports.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per adoptar els acords 
pertinents en relació a l’expedient de dissolució de l’Organisme Autònom Patronat Municipal 
d’Esports .
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Sisè.- Donar trasllat per a la seva comunicació a la Delegació d’Hisenda, Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, Institut Nacional d’Estadística, i Seguretat Social 
per tal de procedir a les actuacions necessàries un cop l’acord esdevingui definitiu”.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, lliuro aquesta certificació per ordre i amb el vistiplau de 
l’alcalde.
 

Vist i plau
L’alcalde

Fermí Santamaria Molero

Llagostera, a la data de la signatura electrònica
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