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Segell

La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 08 de febrer 
de 2016, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent: 

26.- Pròrroga de l'encàrrec d'execució a Prat Espais, SLU de la gestió del Centre 
Municipal de Vela (exp. 692/14).

La Junta de Govern de data 3 de març de 2014 va aprovar l'encàrrec de gestió del Centre 
Municipal de Vela a l'empresa municipal Prat Espais SLU, segons les directrius descrites 
al plec d'encàrrec inclòs a l'expedient 692/2014, la vigència del qual finalitzava el 31 de 
desembre de 2015, prorrogable 2 anys més per períodes anuals.

Vist l'informe de la Secció d'Esports d'adequació i conveniència d'aprovació de pròrroga 
de l'esmentat encàrrec per a l'any 2016, amb actualització del mateix, i que l'empresa 
Prat Espais SLU ha presentat sol·licitud de pròrroga per a l'any 2016. 

Atès el Decret d'organització DEC/3817/2015, de 25 de juny, publicat en el BOP del 09 
de juliol de 2015, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local s’acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar la primera pròrroga de l'encàrrec de gestió del Centre Municipal de Vela 
a l'empresa municipal Prat Espais SLU, (CIF B-63842439), segons les directrius descrites 
al plec d'encàrrec inclòs a l'expedient 692/2014 i amb la modificació de calendari i 
pressupost que es detalla a l'encàrrec actualitzat per a l'any 2016.

Segon.- Comunicar aquest acord a Prat Espais SLU i a la Intervenció municipal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i als efectes que corresponguin.

El Prat de Llobregat
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