RF/sg
RAFAEL FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE SANT
ANDREU DE LA BARCA (BAIX LLOBREGAT)
CERTIFICO, Que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme
el dia 15 d’abril de 2008, adoptà entre d'altres, l'acord
següent:
1. ALCALDIA
1.02. ENCARREGAR A L’EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL, LA REDACCIÓ
DEL PROJECTE DE VIABILITAT PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA ESCOLA DE
MÚSICA MUNICIPAL A SANT ANDREU DE LA BARCA
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 11 d’abril de 2008.

C I F P-0819500-J

Vist l’informe emès en data 11 d’abril de 2008 pel Tècnic de
Cultural el qual textualment transcrit diu:
“Actualment a Sant Andreu de la Barca hi ha dues associacions
que realitzen formació musical a nens i joves de la ciutat.
Aquestes dues organitzacions, l’escola de sensibilització
Musical Tiorba i Joventuts Musicals de Sant Andreu de la Barca
acullen un total de 232 alumnes els quals realitzen estudis
entorn al llenguatge musical, l’instrument o la dansa. A més,
durant el curs organitzen respectivament audicions musicals i
participen en el marc tradicional festiu del municipi.
Actualment ocupen bona part de la planta soterrani del Centre
Cultural Aigüestoses.
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la intenció de
garantir el futur d’aquest servei cultural, de millorar i
d’optimitzar els recursos existents i d’apostar per una educació
de l’alumnat més participativa, pretén realitzar una escola
municipal de música la qual compta amb el consens de les dues
actuals associacions musicals. A partir d’aquesta nova etapa
l’escola Tiorba i Joventut Musicals treballarien en altres camps
de promoció i de difusió musical.
Aquest nou projecte a la localitat compta amb l’assessorament
del servei d’Educació de la Diputació de Barcelona, organisme al
qual se li va demanar un estudi per la creació de l’escola
municipal de música.
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Amb aquest darrer estudi i les converses amb diversos
interlocutors entorn a la gestió de serveis municipals es veu
convenient que l’Ajuntament continuï aquest procés per veure la
viabilitat econòmica d’aquest projecte i l’impacte que provoca
la futura escola municipal de música al municipi.
Es oportú concretar encara més aquest projecte, quant a
objectius, activitats i organització i quantificar la previsió
de despesa i d’ingrés que pot tenir aquest servei per assegurar
la seva creació i la seva consolidació de futur.”
Donat que el Ple de la corporació en sessió de data 30 de
setembre de 2004, va aprovar definitivament la constitució de la
societat mercantil SAB-URBÀ, SL així com els seus Estatuts que
en la seva memòria fundacional s’establia:
“L’activitat de promoció urbana municipal que es porta a terme
al municipi de Sant Andreu de la Barca és molt àmplia i
ambiciosa. Bona part dels projectes programats es poden percebre
com un projecte de ciutat potent i transformador. Per una banda
cal destacar el conjunt d’intervencions que afecten directament
a l’espai urbà consolidat com ara la reconversió de l’antiga NII, la construcció del nou teatre municipal, la urbanització de
l’espai resultant un cop soterrat el tren, així com els
projectes destinats a millorar la mobilitat (aparcament de
camions, aparcament del carrer Empordà, arranjament de carrers)
i el conjunt de propostes destinades a millorar la qualitat de
vida de les persones...”
D’aquesta manera, constitueixen,
social de la societat municipal:
“Novè.- La redacció i
projectes
relacionats
assenyalades...

entre

d’altres,

l’objecte

tramitació de tot tipus d’estudis i
amb
les
activitats
anteriorment

Així doncs ja es va preveure tant a la memòria justificativa de
l’activitat econòmica d’intervenció en matèria urbanística com
en els seus estatuts que un dels seus objectes coincideixen és
el que ara pretén l’Ajuntament.
L’encàrrec de gestió està regulat a l’article 15 de la Llei
30/1992, de règim de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. D’acord amb el mateix, es pot
encomanar la realització d’activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius
o de les Entitats de dret públic a ltres òrgans o Entitats de
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la mateixa o diferent Administració, per raons d’eficàcia o quan
no
es
disposi
dels
mitjans
tècnics
idonis
pel
seu
desenvolupament. L’encàrrec no suposa en cap cas cessió de
titularitat de la competència ni dels seus elements substantius,
sinó solament de la gestió encomanada.
L’encàrrec de gestió entre òrgans administratius o Entitats de
dret públic pertanyents a la mateixa Administració haurà de
formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa
pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o
Entitats intervinents.
Per tot això, per unanimitat s’acorda:
PRIMER.- Encarregar a l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL la
redacció del “Projecte de viabilitat per la implantació d’una
Escola de Música Municipal a Sant Andreu de la Barca”, per
import de 5.000,00 €, amb càrrec a la partida núm. 70-451-22706
del PUM.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa municipal SAB-URBÀ,
SL.
I, perquè així consti, i tingui els efectes adients, d’ordre i
amb el vistiplau del Sr. alcalde lliuro aquesta certificació.
Sant Andreu de la Barca, 25 d’abril de 2008
Vist i plau
L’alcalde

M. Enric LLORCA i IBÁÑEZ
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