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ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 
 

   CAPITOL I  " NATURALESA I FINS "  
 
 
 ARTICLE 1 .- El Patronat Municipal d'Esports de Manacor, 
és un organisme autònom local, de caràcter administ ratiu, sub-
jecte a un règim jurídic estrictament administratiu , creat per 
l'Ajuntament per a una millor gestió de les activit ats, 
instal.lacions esportives i ocupació del temps lliu re, cons-
tituït a l'empara dels articles 85 de la Llei 7/198 5 de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 8 5 del 
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals. 
 
 ARTICLE 2 .-  L'Organisme Autònom denominat "PATRONAT 
MUNICIPAL D'ESPORTS" té personalitat jurídica pròpi a i inde-
pendent de la de l'Ajuntament de Manacor i patrimon i especial, 
plena capacitat d'obrar, podent administrar, adquir ir, 
contractar, acceptar i renunciar llegats i donatius , demanar 
préstecs, assumir obligacions i exercitar tota clas se de drets 
i accions, sempre i en tot cas en l'àmbit estricte dels seus 
objectius i finalitats.  
 També té autonomia administrativa i financera en e ls 
termes establerts en les lleis, sense perjudici de la tutela, 
que a favor de l'Ajuntament en el present estatut s 'estableix. 
 El Patronat es regirà pels presents estatuts i act uarà 
sota la tutela de l'Ajuntament en ple, a qui corres pon vetllar 
perquè s'assoleixin les finalitats previstes, tot a ixò sense 
perjudicar l'autonomia que es reconeix en els seus òrgans de 
govern. 
 
 ARTICLE 3 .-  El domicili del Patronat serà el  "Poli-
esportiu Miquel Angel Nadal" (camí "Pinar de Sa Com a s/n"). Es 
podran dur a terme reunions a qualsevol altre lloc prèvia 
notificació escrita. 
 
 ARTICLE 4 .-  La finalitat específica del Patronat es 
concreta en el desenvolupament i realització, a tra vés dels 
seus òrgans de govern, dels següents fins: 
 1.- Promoció de tota classe d'activitats físiques i 
esportives en el Terme Municipal, i el foment de la  seva 
pràctica, en totes les edats i condicions físiques utilitzant 
els mitjans necessaris per aconseguir les finalitat s i per 
obtenir els recursos econòmics necessaris. 
 2.- Planificació i promoció de  les instal.lacions  
esportives i espais d'ús esportiu municipals, així com la seva 
conservació, gestió i manteniment. 



 3.- Promoció i planificació d'obres i millores que  puguin 
efectuar-se, per al millor desenvolupament de les i ns-
tal.lacions i zones d'us esportiu. 
 4.- Relació amb qualsevol organisme estatal, auton òmic, 
insular, comarcal, municipal, associacions o partic ulars en 
ordre a la pràctica i foment de l'activitat física i l'esport. 
 5.- Promoció de competicions i altres activitats e spor-
tives de qualsevol tipus. Cooperació amb les entita ts espor-
tives, així com organitzar i potenciar els cursets de formació 
i perfeccionament de les especialitats esportives q ue es 
cregui oportú. 
 6.- Efectuar les gestions necessàries per aconsegu ir 
aportacions econòmiques per finançar les activitats  esportives 
en el terme municipal. 
 
 ARTICLE 5 .-  Per assolir les finalitats el Patronat 
estarà capacitat per: 
 1.- Sol.licitar i acceptar subvencions, auxilis i altres 
ajudes de l'Estat, Govern Balear, corporacions públ iques i 
particulars, acceptar i renunciar herències, legats , donacions 
i qualsevol altra aportació de caràcter gratuït. 
 2.- Formalitzar convenis i contractes de qualsevol  
classe. 
 3.- Contractar el personal tècnic i administratiu neces-
sari per assolir els diferents objectius fixats. 
 4.- Atorgar tota classe de contractes relatius a l 'adju-
dicació d'obres, instal.lacions i serveis, i el seu  manteni-
ment i conservació. 
 5.- Adquisició de material, estrips i béns de tota  clas-
se. 
 6.- Explotació i administració de tots els serveis  i 
activitats complementàries que es realitzin a les i nstal.la-
cions esportives creades o gestionades pel Patronat . 
 7.- Portar a terme les gestions necessàries per ac onse-
guir aportacions econòmiques per finançar les activ itats 
esportives. 
 8.- Determinar els preus d'utilització de les inst al.la-
cions esportives municipals, així com de les activi tats 
organitzades pel Patronat, sense perjudici de l'apr ovació pel 
Ple de l'Ajuntament dels preus públics. 
 9.- Atorgar contractes de tresoreria i concertar p réstecs 
per al compliment òptim de les seves finalitats. 
 10.- Poder utilitzar instal.lacions públiques o pr ivades 
per aconseguir les finalitats del Patronat. 
 11.- Qualsevol altre que no estigui expressament a tribu-
ïda per Llei a l'Ajuntament. 
 
 
   CAPITOL II  "ORGAN DE GOVERN"  
 
 ARTICLE 6 .-  Els òrgans de govern del Patronat seran : 



 a) Consell d'Administració   
 b) President i Vicepresident 
 c) Consell General  
 
       Secció 1?    
 
           "CONSELL D'ADMINISTRACIO"  
 
 ARTICLE 7 .- És l'òrgan suprem del Patronat i n'assumeix 
el govern i la gestió. 
 El Consell d'Administració estarà format per: 
 - President, que recaurà en la persona del batle d e 
l'Ajuntament, si bé la presidència efectiva podrà d elegar-la 
en qualsevol tinent de batle de l'Ajuntament i en e l 
delegat/delegada d’Esports. 
 - Pels diversos tinents de batle de l'Ajuntament d e 
Manacor. 
 - El delegat/la delegada d’Esports. 
 - un regidor de cada grup polític que no formi par t de 
l’equip de govern, elegit per aquell. 
 - tres persones en representació de les entitats 
esportives del Municipi inscrites en el Registre Mu nicipal 
d’Associacions, elegits per aquestes. 
 Actuarà com a Secretari i Interventor el del Patro nat o 
persona en qui delegui. 
 
 ARTICLE 8 .-  El Consell d'Administració tindrà, per al 
desenvolupament de les seves competències, les atri bucions 
següents: 
 - Aprovar els programes d'actuació del Patronat i les 
seves revisions. 
 - Representar els interessos del Patronat, legal, judi-
cial i administrativament. Normalment, a través del  seu presi-
dent, davant autoritats, organismes i particulars. 
 - Elaborar, aprovar i modificar a nivell d'organis me 
autònom el pressupost, remetent-lo a l'Ajuntament p er a la 
seva aprovació. 
 - Adquirir i posseir béns mobles. 
 - Contreure obligacions per al compliment de les s eves 
finalitats i exercitar accions civils i criminals c onforme a 
les lleis i el que disposa el present Reglament. 
 - Aprovar l'alienació i adquisició de béns immoble s així 
com la constitució de drets reals, per sotmetre a l 'aprovació 
de l'Ajuntament en Ple. 
 - Acceptar, renunciar i administrar donacions i ll egats. 
 - Aprovar el Reglament de Règim Intern del Patrona t. 
 - Contractar tota classe d'obres, serveis i submin istra-
ments, dins els límits que la legislació local  
estableix al Ple, seguint sempre els procediments l egals 
establerts. 
 - Aprovar la plantilla de personal i relació del l loc de 



treball, en els termes fixats a la legislació local , per 
sotmetre'ls a l'aprovació de l'Ajuntament, amb el p ressupost. 
 - Elaborar l'oferta pública de col.locació i aprov ar les 
bases de selecció de personal a nivell d'Organisme Autònom, 
remetent-lo a l'Ajuntament per a la seva aprovació.  
 - Distribuir la jornada laboral segons les activit ats a 
desenvolupar. 
 - Formalitzar, a l'acabament de cada exercici, un resum o 
memòria de les activitats del Patronat, remetent-lo  per a la 
seva aprovació a l'Ajuntament en Ple. 
 - Fiscalitzar la utilització de les instal.lacions  i 
aprovar les tarifes per a la seva utilització, reme tent-les a 
l'Ajuntament en Ple per a la seva aprovació. 
 - Exercir la potestat sancionadora. 
 - Proposar a l'Ajuntament en Ple la derogació, mod ifica-
ció i ampliació dels presents Estatuts. 
 - Adoptar les mesures adequades per a la millor or ganit-
zació i funcionament del Patronat. 
 - Aprovar les operacions de crèdit i tresoreria. 
 - Fiscalitzar les gestions d'altres òrgans de gove rn del 
Patronat. 
 - Altres funcions que no tingui expressament el Pr esident 
o el Consell General. 
 
 ARTICLE 9 .- El Consell d'Administració es renovarà coin-
cidint amb la renovació de la corporació municipal.  Els seus 
membres seran reelegibles si conserven la seva qual itat per la 
que foren anomenats. 
 
 ARTICLE 10 .-  El Consell d'Administració podrà crear 
comissions de treball sense facultats resolutòries,  quan el 
volum, l'especificació o la importància dels temes a tractar 
així ho aconselli, amb la finalitat d'obtenir la mà xima 
agilitat i eficàcia. 
 
 ARTICLE 11 .-  El Consell d'Administració tindrà sessions 
ordinàries amb la periodicitat que estableixi el pr opi Con-
sell, com a mínim una vegada cada dos mesos, i sess ions 
extraordinàries quan ho disposi el President o ho s ol.liciti 
la quarta part, al menys, dels consellers. 
 Les convocatòries corresponen al President del Con sell, i 
hauran de ser notificades als membres del Consell a mb una 
antelació de dos dies hàbils, excepte les urgents. En tot cas, 
s'acompanyarà l'ordre del dia. 
 
 ARTICLE 12 .-  La vàlida celebració de les sessions reque-
rirà la presència de la majoria absoluta dels compo nents del 
Consell, en primera convocatòria, i una tercera par t dels seus 
membres i en tot cas un nombre no inferior a tres m embres en 
segona convocatòria una hora més tard. 
 Els assumptes s'aprovaran per majoria simple dels pre-



sents, decidint els empats el President en vot de q ualitat. 
 En tot cas es requereix l'assistència del Presiden t i del 
Secretari del Patronat, o d'aquelles persones que l egalment 
els substitueixin. 
 
 ARTICLE 13 .-  El Consell d'Administració podrà delegar 
funcions pròpies al President. 
 
 ARTICLE 14 .-  1.- En tot el no previst en els articles 
precedents, quant al funcionament del Patronat regi ran les 
disposicions del Règim Local que regulen el funcion ament del 
Ple de L'Ajuntament. 
 2.- Quant al procediment, el Patronat es regirà pe l 
disposat a la Llei 7/85 de 2 d'abril i a la Legisla ció Estatal 
sobre procediment administratiu comú. 
 
 ARTICLE 15 .-  Serà Secretari del Patronat el de la Corpo-
ració en funcions fedatàries i d'assessorament lega l, o 
funcionari llicenciat en dret en qui delegui. I cor respondrà 
la funció interventora a l'Interventor de l'Ajuntam ent, o 
persona designada per tal funció amb titulació per a tal càr-
rec, exercint funcions d'assessorament, control i f iscalitza-
ció interna de la gestió econòmica financera i pres supostària. 
 
     Secció 2?  
 
   "DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT"    
  
 
 ARTICLE 16 .-  La presidència del Patronat serà exercida 
pel batle de l'Ajuntament. Si bé podrà delegar la p residència 
efectiva en qualsevol tinent de batle de l'Ajuntame nt. 
 Com a President li corresponen les següents atribu cions: 
 - Executar i fer complir els acords del Consell d' Admi-
nistració. 
 - Exercir la direcció de les instal.lacions. 
 - Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sess ions 
del Consell d'Administració, dirigir les deliberaci ons i 
decidir els empats amb el vot de qualitat. 
 - Exercir la representació del Patronat en els act es i 
procediments que consideri necessari. 
 - Exercir la superior direcció del personal. 
 - Autoritzar els pagaments de les despeses aprovad es pels 
òrgans competents. 
 - Obrir, seguir i anulAlar els comptes bancaris qu e per 
al funcionament del Patronat siguin necessaris. 
 - Exercitar tot tipus d'accions legals en cas d'ur gència 
donant compte al Consell d'Administració en la prim era reunió 
que es faci. 
 - Contractar obres, serveis i subministraments, di ns els 
límits que la legislació local estableix al Batle. 



 - Altres que corresponguin al Patronat i no estigu in 
atribuïdes en el present estatut al Consell d'Admin istració. 
 - El President podrà delegar les atribucions que c regui 
convenients en el Consell d'Administració. 
 El President del Patronat donarà compte al Consell  
d'Administració de les resolucions que hagués adopt at des de 
la darrera sessió perquè aquest conegui i fiscalitz i la 
gestió. 
 El Vicepresident, lliurament nomenat pel President  
d'entre els tinents de batle de l'Ajuntament i el d elegat/la 
delegada d’Esports, el substituirà en la totalitat de les 
seves funcions, en els casos d'absència, malaltia o  impediment 
que impossibiliti l'exercici de les seves funcions,  així com 
exercir les funcions que aquest li delegui expressa ment.  
 
     Secció 3?  
 
         "CONSELL GENERAL" 
 
 ARTICLE 17 .- El Consell General és un òrgan consultiu i 
orientador, tant el Consell d'Administració com de la presi-
dència. 
 
 ARTICLE 18.-   El Consell General estarà format per: 
 a) President i Vicepresident. Seran els mateixos q ue els 
dels Consell d'Administració. 
 - Pels diversos tinents de batle de l'Ajuntament. 
 b) Vocals: 
 - un regidor de cada partit polític representat en  el 
consistori, elegit per aquest i que formen part del  Consell 
d'Administració. 
 - un representant de cada entitat esportiva del Mu nicipi 
inscrit en el Registre Municipal d'associacions, el egit per 
aquesta. 
 - un representant de cada A.A.V.V. del Municipi, e legit 
per aquesta. 
 - un representant de cada consell escolar del Muni cipi, 
elegit per aquest. 
 - esportistes i dirigents manacorins, que per la s eva 
destacada actuació o trajectòria esportiva, conside ri el 
Consell d'Administració que hi han de formar part, elegit per 
aquest. 
 - un representant dels treballadors del Patronat, elegit 
per aquests. 
 - un representant de les instal.lacions esportives  (Joan 
Gomis/Miquel Angel Nadal).  
 Actuarà com a Secretari i Interventor, els del Con sell 
d'Administració i com assessor el Director Tècnic. 
 
 ARTICLE 19 .-Les funcions del Consell General seran: 
 - L'orientació del Pla general d'actuació del Patr onat. 



 - La valoració anual dels diferents òrgans i serve is del 
Patronat. 
 - Recollir i proposar les diferents iniciatives i sugge-
rències de les entitats esportives per a una millor  gestió del 
Patronat. 
 
 ARTICLE 20 .-El Consell General es reunirà en sessió 
ordinària una vegada a l'any en el mes de juny. 
 Es podran convocar reunions extraordinàries a peti ció del 
Consell d'Administració o a petició de la quarta pa rt dels 
membres del Consell General. 
 
 ARTICLE 21 .- La convocatòria de les sessions correspon al 
President del Consell i el seu funcionament es rege ix per la 
mateixa normativa que el Consell d'Administració . 
 
   CAPITOL III " REGIM ECONOMIC "  
 
 ARTICLE 22 .- PATRIMONI DEL PATRONAT. 
 El patrimoni especial estarà constituït per: 
 1r.- Patrimoni propi necessari per al compliment d els 
seus fins que podrà adquirir per mitjà de títol leg ítim amb 
càrrec als seus propis fons. 
 2n.- Patrimoni de l'ens local que s'hi adscrigui p er al 
compliment dels seus fins, conservant la qualificac ió jurídica 
originària, no adquirint la propietat sino solament  facultats 
per a la conservació, utilització i explotació.  
 
 ARTICLE 23 .- RECURSOS DEL PATRONAT. 
 El Patronat disposarà dels següents recursos: 
 1.- L'aportació econòmica que anualment i amb càrr ec al 
pressupost ordinari assigni l'Ajuntament. 
 2.- Subvencions que pugui concedir amb caràcter fi x o  
eventual l'Ajuntament. 
 3.- Productes del seu patrimoni. 
 4.- Rendiment dels serveis. 
 5.- Crèdits i aportacions obtingudes d'entitats of icials, 
privades i particulars. 
 6.- Donatius, auxilis i subvencions. 
 7.- Ingressos d'actes que organitzi directament el  
Patronat. 
 8.- Qualsevol altre que sigui aprovat pel Consell d'Ad-
ministració 
 
 ARTICLE 24 .- El Consell d'Administració aprovarà el 
pressupost i el remetrà a l'Ajuntament per a la sev a aprovació 
definitiva, segons com queda establert a l'article 112 de la 
LRBRL 
 
 ARTICLE 25 .- a) A les despeses del pressupost estaran 
incloses: 



  Les inversions previstes per al manteniment dels ser-
veis, l'adquisició i reposició de béns, reparacions , atencions 
de personal, interessos i amortitzacions d'anticipa cions i 
préstecs, i en general tot el que s'hagi consignat en el 
programa d'actuació. 
 b) Els ingressos del pressupost inclouran els recu rsos 
previstos a l'article 23. 
 
 ARTICLE 26 .- Els fons del Patronat es dipositaran en 
comptes corrents de bancs o caixes d'estalvis obert s en nom 
del Patronat. 
 
 ARTICLE 27 .-  La comptabilitat del Patronat es portarà a 
terme amb independència de la comptabilitat general  de l'A-
juntament, desenvolupant-se sota la direcció de l'I nterventor 
dels Fons Municipals en la forma que determini la l lei de 
règim local, conformement a les directius que assen yali l'A-
juntament. 
 
 ARTICLE 28 .-  La Intervenció de Fons Municipals inter-
vindrà en la fiscalització de la gestió econòmica d el Patro-
nat, sense perjudicar l'autonomia que caracteritza aquest 
Patronat. 
 
 ARTICLE 29 .- L'exercici econòmic coincidirà amb l'any 
natural. Si al començament de l'exercici, el Pressu post no 
estigués aprovat quedarà prorrogat automàticament l a vigència 
de l'anterior fins que aquest sigui aprovat. 
 
 ARTICLE 30 .-  El Patronat queda sotmès al règim de 
comptabilitat pública, la fiscalització externa del s comptes i 
la gestió econòmica correspon al Tribunal de Compte s en les 
condicions que estableix la llei. 
 
 ARTICLE 31 .- Els beneficis romandran en el patrimoni 
especial per millorar i ampliar les instal.lacions,  una vegada 
cobertes les despeses i els fons de reserva. 
 Els estatuts poden preveure el destí a fons de res erva 
dels superàvits que la activitat del organisme gene ri així com 
les seves aplicacions.   
 
     CAPITOL IV " PERSONAL "   
 
 ARTICLE 32 .- El Patronat disposarà del personal necessari 
per al compliment de les seves finalitats. 
 El personal al servei del Patronat Municipal d'Esp orts 
estarà integrat segons les seves necessitats per: 
 - Funcionaris de carrera de l'Ajuntament adscrits al 
Patronat, els quals quedaran en la situació que els  pertoca 
segons la llei, computant-se el temps de permanènci a en tal 
situació a tots els seus efectes. 



 - Personal contractat en règim de dret laboral. 
 - Funcionaris de carrera del propi Patronat. 
 
 ARTICLE 33 .- La plantilla, que s'aprovarà per l'Ajun-
tament a través del pressupost, haurà de comprendre  tots els 
llocs de feina reservats a funcionaris i personal l aboral.  
 
 ARTICLE 34 .-  La plantilla respondrà als principis de 
racionalitat, economia i eficiència, i es respectar an les 
limitacions que amb caràcter general estableixin le s disposi-
cions legals, s'especificarà el nom, denominació i les carac-
terístiques principals o essencials dels llocs de t reball, les 
característiques exigides per al seu desenvolupamen t i les 
retribucions complementàries que li corresponguin. 
 
 ARTICLE 35 .- El Patronat haurà de fer públic quan s'esde-
vingui, la seva oferta de treball, que haurà de res pectar la 
normativa vigent. 
 
 ARTICLE 36 .-  Els integrants de la plantilla del Patronat 
quedaran sotmesos a la disciplina del servei, i a l 'autoritat 
del President. 
 
 ARTICLE 37 .-  El personal del servei del Patronat es 
regeix per les mateixes normes que regulen el règim  del 
personal de l'Ajuntament quant a plantilles, relaci ons de 
llocs de treball, retribucions, selecció i formació  de funci-
onaris i situacions. 
 
 ARTICLE 38 .-   D'entre el personal al servei del Patro-
nat, hi haurà un Director Tècnic. 
 Seran funcions del Director Tècnic: 
 - Executar i fer complir els acords del Consell d' Admi-
nistració, i les resolucions del President.  
 - Dirigir, impulsar i inspeccionar tots els servei s i 
dependències del Patronat, sota les ordres del Pres ident.  
 - Organitzar el treball en les diverses dependènci es del 
Patronat. 
 - Assistir a les sessions del Consell d'Administra ció i 
del Consell General amb veu i sense vot, informant si cal, del 
funcionament dels serveis a requeriment del Preside nt. 
 - Adoptar les mesures que consideri oportunes, per  a la 
millor organització i millor funcionament dels serv eis, 
portant a terme les propostes pertinents a la Presi dència i al 
Consell d'Administració. 
 - Elaborar la programació dels plans anuals d'acti vitats 
a desenvolupar. 
 - Redactar anualment la memòria o resum d'activita ts i 
serveis i altres informes que demani el Consell d'A dminis-
tració i el President. 
 - Col.laborar amb Intervenció en la confecció de l 'avant-



projecte del pressupost del Patronat. 
 - Supervisar el desenvolupament dels programes esp ortius. 
 - Les funcions que el Consell d'Administració o Pr esident 
li assenyalin.  
 
   CAPITOL V  " REGIM JURIDIC "  
 
 ARTICLE 39 .- Els acords adoptats pel Consell d'Adminis-
tració no necessitaran ratificació de l'Ajuntament,  exceptuant 
els casos en què ho determinin aquests estatuts o s igui 
preceptiu, per imperatius de la llei. 
 
 ARTICLE 40 .- Els acords del Consell d'Administració i les 
resolucions del president tindran naturalesa jurídi ca d'actes 
administratius essent recurribles davant el Ple de 
l'Ajuntament i el d'aquest exhauriran la via admini strativa i 
seran executius i impugnables davant la jurisdicció  contenci-
osa administrativa. 
 
  CAPITOL VI "FACULTAT DE TUTELA DE L'AJUNTAMENT"  
 
 ARTICLE 41 .-  L'Ajuntament exercirà la tutela, corres-
ponent-li les facultats següents: 
 - L'aprovació dels Pressuposts i de la plantilla. 
 - L'aprovació de la memòria resum anual. 
 - Aprovar l'alienació i adquisició de béns immoble s i la 
constitució i alienació de drets reals, així com le s altres 
transaccions relacionades amb aquests drets i béns.  
 - Qualsevol altra facultat consignada en els prese nts 
estatuts o derivada del règim funcional. 
 
 ARTICLE 42 .- El Batle President de l'Ajuntament podrà 
suspendre els acords del Consell d'Administració qu an es 
refereixin a assumptes que no siguin de la seva com petència, 
constitueixin infracció manifesta a la llei o que p er qualse-
vol altra causa atemptin els interessos de l'Ajunta ment. 
 
 ARTICLE 43 .-  El Batle exercirà les funcions d'inspecció 
en ús de les atribucions que li confereix la Llei d e bases de 
règim local 7/85 (art. 21.1.d).  
 
 
 CAPITOL VII "MODIFICACIO D'ESTATUTS I DISSOLUCIO"  
 
 ARTICLE 44 .-  La modificació d'aquests estatuts s'ajus-
tarà als mateixos tràmits exigits per a la seva apr ovació. 
 
 ARTICLE 45 .-  El Patronat podrà ser dissolt: 
 a) Quan ho consideri oportú l'Ajuntament en base a  les 
facultats d'aprovar les formes de gestió de serveis  que li 
atribueix l'art. 22.2.f de la Llei 7/85 de 2 d'abri l. 



 b) Per haver-se realitzat el fi pel qual es va con stituir 
o per ser ja impossible aplicar-hi les activitats i  els 
mitjans que disposaven, conforme estableix l'art. 3 9 del Codi 
Civil. 
 c) A petició raonada del Consell d'Administració. 
 
 ARTICLE 46 .-  Una vegada extingit l'organisme autònom, 
Patronat Municipal d'Esports, revertiran a l'Ajunta ment els 
béns i la dotació que aquest va constituir, amb els  increments 
experimentats per beneficis derivats del servei o d 'aportaci-
ons de tercers no  destinats a una finalitat especí fica. 
 
 DISPOSICIONS FINALS  
 
 ARTICLE 47 .-  1.- El Patronat no es farà responsable de 
les possibles lesions que puguin derivar-se de l'ús  i disfrut 
de les instal.lacions, no existint relació de depen dència amb 
els usuaris, als efectes prevists a l'art. 22 del C odi Penal. 
 2.- El Patronat podrà exigir als usuaris de les in s-
tal.lacions una assegurança de responsabilitat civi l. 
 3.- Quan es desenvolupin activitats extraordinàrie s o 
competicions no gratuïtes per al públic, aquests co mpliran les 
normes vigents d'ordre públic i d'espectacles.  
 4.- L'interpretació de les normes contingudes en a quests 
estatuts correspondrà al Consell d'Administració, a ixí com els 
reglaments i normatives d'ús intern de les diferent s 
instal.lacions esportives. 
 5.- Tot el que no estigui previst en els presents esta-
tuts es regirà per la normativa pròpia de les corpo racions 
locals. 
 
 ARTICLE 48 .- Conformement al que disposa a l'art. 70.2 de 
la Llei 7/85 els present estatuts entraran en vigor , un cop 
aprovat definitivament per la Corporació, a partir de la data 
en què es publiqui el text íntegre al BOCAIB i hagi  trans-
corregut el termini previst a l'art. 65.2 de l'esme ntada Llei. 
 
      ------- 



 
 
 
 Tercer.-  Adscriure directament al "Patronat Munic ipal 
d'Esports" els béns de domini públic i de servei pú blic i 
patrimonials següents: 
 - Instal.lacions esportives "na Capellera", de Man acor. 
 - Instal.lacions esportives "ses Comes", de Porto Cristo. 
 - Instal.lacions esportives de la "Torre dels Enag istes". 
 - Poliesportiu Miquel Angel Nadal. 
 - Poliesportiu Joan Gomis. 
 - Camp de Futbol de Son Macià. 
 - Hipòdrom Municipal. 
 - Piscina municipal de Manacor. 
 - Pista poliesportiva descoberta de la plaça de la  Indús-
tria, de Manacor. 
 - Pista Poliesportiva descoberta de la plaça des L lop de 
s'Illot. 
 Quart.- El Patronat no n'obté la propietat i única ment té 
atribuïdes facultats per a la seva conservació i ut ilització 
per al compliment dels seus fins de naturalesa espo rtiva. 


