
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR LA 
CONCESSIÓ DEMANIAL SOBRE PARCEL·LA DE TITULARITAT MUNICIPAL 
(PISTA DE TENNIS ANNEXA A LA PISTA DE PÀDEL) SITUADA EN EL CAMP 
MUNICIPAL D’ESPORTS, PER DESTINAR-LA A LA INSTAL·LACIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE UNA PISTA DE PADBOL A INSTÀNCIA DE PART.  
 
I.- OBJECTE I NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE. 
 
1.1. L’objecte de la present concessió és l’ús privatiu de l’actual pista de tennis annexa a la pista 
de pàdel municipal i que a continuació es descriu, titularitat de l’Ajuntament de Consell, amb 
destinació a la instal·lació en la mateixa d’una pista de Pádbol, comprenent la construcció -
conforme al projecte que es presenti- equipament i posterior explotació del mateix, en la forma i 
amb les condicions que en el present Plec s’estableixen.  
 
1.2. Naturalesa jurídica del contracte.  
De conformitat amb l’establert en l’article 4 apartat o) del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara 
endavant TRLCSP), el negoci jurídic a perfeccionar constituirà un contracte exclòs de l’àmbit 
d’aquesta Llei, en tractar-se d’una concessió sobre un bé de domini públic, que s’haurà de 
regular per la seva legislació específica, “excepte en els casos en què expressament es declarin 
d’aplicació les prescripcions de la present Llei’ sense perjudici de l’establert a l’apartat 2° del 
referit article 4 del TRLCSP, que indica que encara que aquests contractes es regulen per les 
seves normes especials, els seran aplicables els principis d’aquesta Llei per resoldre dubtes i 
llacunes que poguessin presentar-se. A tal respecte, el Reglament de Béns de les Entitats Locals, 
assenyala en el seu article 78 que “les concessions s’atorgaran prèvia licitació conformement a 
la legislació de contractes de les Administracions Públiques, amb les especialitats contingudes 
en el present normativa”. Per tant, podem concloure que el règim jurídic aplicable al present 
contracte és el contingut en la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques i Reglament 
de Béns de les Entitats Locals, quant al contingut substantiu i efectes del contracte, regint-se per 
la TRLCSP respecte al procediment d’adjudicació. Es tracta a més d’un procediment de licitació 
iniciat a instàncies de persona interessada, de conformitat amb l’últim incís de l’apartat 2 de 
l’article 82del Reglament de Béns. 
Quant a la forma d’atorgar les concessions demanials i les prohibicions per ser titular d’aquestes 
concessions són aplicable, amb el caràcter de legislació bàsica, els articles 93 i 94 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.  
 
II.- DESCRIPCIÓ DE LA FINCA I INSTAL·LACIONS PREEXISTENTS.  
 
2.1. DESCRIPCIÓ. L’objecte de concessió el constitueix una pista de tennis que es troba en la 
finca que és propietat de l’Ajuntament de Consell amb referència cadastral 
3511918DD8931S0001RE, amb el nom de CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS, destinada a 
zona esportiva, en virtut de l’especificat en les Normes Subsidiàries de Consell..  
 
III.- OBRES I INSTAL·LACIONS.  
 
El concessionari queda obligat a l’execució de les obres i instal·lacions necessàries per dur a 
terme l’objecte de la concessió i que s’hauran de materialitzar en un Projecte bàsic i d’execució 



 
per a la instal·lació d’una pista de padbol sobre l’actual pista de tennis existent en el camp 
municipal d’esports.  
 
IV.- TERMINI DE CONCESSIÓ.-  
 
El termini de concessió serà de 10 anys (o el que resulti de l’oferta presentada) improrrogables, 
a contar des de la data de la formalització de la concessió o la que resulti de l’oferta presentada. 
Al final de la concessió les instal·lacions revertiran en perfecte estat de conservació i 
funcionament a l’Ajuntament, a l’efecte del qual i amb TRES ANYS d’antelació a la data en 
què el contracte hagi de concloure, l’Ajuntament designarà un Interventor Tècnic, que vigilarà 
la conservació de les obres i del material, i informarà a la Corporació sobre les reparacions i 
reposicions necessàries per mantenir-los en les condicions  previstes de conformitat amb 
l'establert en l'Art. 131 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.  
 
V.- DRETS I DEURES DEL CONCESSIONARI.-  
 
Seran els següents:  
 
5.1 - OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI RESPECTE A LA CONSTRUCCIÓ DEL 
CENTRE ESPORTIU.  
 
5.1.1. Obtenir la llicència urbanística d’acord amb la normativa d’aplicació per a l’execució de 
les obres així com les autoritzacions reglamentàries que estableixin les lleis vigents, amb vista a 
l’explotació de la concessió i executar les obres i instal·lacions conforme al projecte bàsic i 
d’execució redactat a aquest efecte, i que una vegada resulta la licitació haurà d’aprovar 
l’Ajuntament.  
 
5.1.2. Les obres començaran dins del termini d’un mes des de l’atorgament de l’autorització 
administrativa per a l’inici de les mateixes. L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat de la 
bona fi de les obres.  
 
5.1.3. Abans d’iniciar la seva realització, l’adjudicatari presentarà el pla d’obres detallat, com a 
aplicació del presentat en la seva oferta. No s’admetran altres interrupcions o molèsties al tràfic 
ni als accessos, que les que figurin en el pla d’obres aprovat, en el qual haurà d’aparèixer amb 
tota claredat el tipus i durada d’aquestes interrupcions. La falta de compliment del termini 
d’execució se sancionarà amb multa de 500,00 €, cada dia laborable de retard en la posada en 
servei de les instal·lacions.  
 
5.1.4. Les obres s’ajustaran al projecte aprovat per l’administració i qualsevol modificació que 
es presenti com a necessària durant la construcció haurà de ser sotmesa prèviament a 
l’aprovació municipal.  
 
5.1.5. La supervisió de les obres quedarà a càrrec dels Serveis Tècnics Municipals, que 
l’exerciran directament. La Direcció facultativa de les obres, instal·lacions i serveis compresos 
en el projecte aprovat, correspondrà als Tècnics titulats competents, que designi l’adjudicatari.  
 
5.1.6. El concessionari està obligat a mantenir, en tot moment, els serveis públics afectats per 
les obres existents. Qualsevol interrupció imprescindible es reduirà al mínim i ha de ser 
prèviament aprovada per l’Ajuntament.  
 



 
5.1.7. El termini màxim per a l’execució i posada en funcionament de les instal·lacions serà de 
SIS MESOS, que es desenvoluparan conforme al planing d'obra del projecte. Abans de la 
posada en funcionament de les instal·lacions s’haurà de sol·licitar informe als serveis tècnics 
municipals. Informat favorablement es procedirà a estendre acta de recepció de les obres i a la 
posada en funcionament de les instal·lacions. 
 
 5.1.8. A la recepció de les obres a la seva terminació concorrerà l’Arquitecte Municipal, els 
facultatius encarregats de la direcció de les obres i el contractista a l’efecte d’aixecar l’acta de 
Recepció de les Obres.  
 
5.1.9. Si es troben les obres en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, 
l’arquitecte Municipal i el representant del contractista les donarà per rebudes, aixecant-se la 
corresponent Acta, dins del mes següent d’haver-se produït la realització de l’objecte del 
contracte,.  
 
5 5.1.10 Una vegada finalitzades les obres i prèviament a l’acte de recepció de les mateixes, es 
comprovaran totes i cadascuna de les característiques que figurin en les especificacions 
tècniques del projecte i s’efectuaran els corresponents assajos i proves que es considerin 
necessaris segons el parer de la Direcció facultativa i de l’arquitecte Municipal tot això a costa 
de l’adjudicatari.  
 
5.1.11 Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l’acta i es 
donaran les instruccions precises i detallades pel facultatiu al contractista, amb la finalitat de 
remeiar els defectes observats, fixant-se el termini per efectuar-ho, expirat el qual, es farà un 
nou reconeixement per a la recepció de les obres.  
 
5.1.12 Si la contracta no hagués complert, es declararà resolt el contracte amb pèrdua de la 
garantia, per no acabar l’obra en el termini estipulat, tret que l’administració cregui procedent 
concedir-li un nou termini, que serà improrrogable sense perjudici de les sancions 
corresponents.  
 
5.1.13 Si es compleixen totes les dades i condicions que figuren en el projecte, es procedirà a 
rebre les obres mitjançant la corresponent Acta subscrita pel representant de l’empresa 
adjudicatària, la direcció facultativa i l’arquitecte.  
 
5.1.14 Rebudes les obres, començarà a aplicar-se el termini de garantia per a les mateixes venint 
l’empresa concessionària obligada a respondre durant aquest termini i a la seva costa aquelles 
parts de les obres i instal·lacions que presentin vicis de concepció de material o d’execució, 
incloent les despeses de material, de mà d’obra i tots els altres complementaris. La normativa 
aplicable serà igualment l’establerta en l’art. 235 del TRLCSP.  
 
5.2 OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI RESPECTE A la GESTIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ.  
 
5.2.1.- Executar la Memòria de gestió de la instal·lació així com el programa de serveis i 
activitats amb subjecció als mitjans humans i materials presentats en la seva oferta.  
 
5.2.2.- Mantenir les instal·lacions en bon estat assumint les despeses de conservació i 
manteniment, equipament i explotació del conjunt de les instal·lacions. Les còpies de les 
certificacions d’inspecció corresponents seran remeses immediatament a la Regidoria d'Esports.  



 
 
5.2.3.- Sufragar les despeses derivades dels subministraments, aigua, combustible i consums 
telefònics, recollida d'escombraries, residus industrials.  
 
5.2.4.- Exercir la vigilància i protecció de la instal·lació i les seves dependències, amb els seus 
béns i estris, així com la protecció de les persones que puguin trobar-se en les mateixes.  
 
5.2.5.- Establir conjuntament amb l’Ajuntament un Pla de Seguretat i Emergència de la 
instal·lació. 
 
5.2.6.- Formalitzar amb una companyia d’assegurances una pòlissa que cobreixi a tot risc les 
instal·lacions i la Responsabilitat civil enfront de tercers, inclosos els danys per incendi, per un 
import mínim que garanteixi la cobertura de la totalitat de l’explotació. Les corresponents 
pòlisses hauran de ser aprovades per l’Ajuntament que, en tot moment, podrà exigir els 
justificants del pagament regular de la mateixa.  
 
5.2.7.- Nomenar un Cap de Servei com a Gestor de les labors encomanades i receptor de les 
ordres i instruccions emanades de la Regidoria d'Esports, amb localització permanent a través 
del telèfon mòbil i fax. En la Memòria presentada pels licitadors es farà constar la designació i 
dades identificatives de la persona que realitzarà aquesta funció.  
 
5.2.8.- Mantenir un Llibre inventari de béns mobles i immobles existents en la instal·lació, on 
s’expressaran les característiques dels mateixos, marca, model, així com la seva valoració 
econòmica i estat. Els béns inventariables i els fungibles adquirits a càrrec del compte 
d’explotació de la instal·lació seran de propietat municipal. No podent alienar els béns afectes a 
la concessió que haguessin de revertir a l'Ajuntament.  
 
5.2.9.- Cuidar que el servei es realitzi, en relació amb els usuaris de les instal·lacions esportives, 
amb rapidesa, eficàcia, diligència i qualitat.  
 
5.2.10.- Presentar, amb TRES (3) MESOS d’antelació a l'inici de l’any següent, les 
modificacions o variacions que, si escau, es proposen al Programa de serveis i activitats 
inicialment presentat en l’oferta per a la seva aprovació per l’òrgan municipal competent. 
 
5.2.11.- L’adjudicatari està obligat a fer constar la titularitat pública del Centre Esportiu en 
qualsevol activitat de difusió de les seves activitats. La publicitat que es realitzi en la instal·lació 
haurà d’ajustar-se a la normativa municipal. Igualment la publicitat que s’exhibeixi s’ajustarà al 
que es disposa per a les instal·lacions de titularitat pública en la normativa vigent. Els drets 
econòmics que generi la mateixa es consideren com a ingressos propis i específics de la 
concessió.  
 
5.2.13 Dotar a tot el personal de la instal·lació d’uniformitat i identificació personal.  
 
5.2.14 Garantir que els usuaris disposin de tota la informació pertinent sobre el funcionament de 
la instal·lació, i que siguin atesos de manera adequada. Preceptivament la instal·lació haurà de 
disposar d’un rètol, d’acord amb el model establert per l’ajuntament, en un lloc visible, de fàcil 
accés per a l’usuari, en el qual s’indiquin:  
a) Les tarifes vigents.  
b) L’horari en què la instal·lació romandrà tancada.  
c) L’horari d’atenció al públic.  



 
d) Els serveis i programes que es presten. 
i) El nom de l'entitat gestora.  
f) L’aforament.  
 
5.2.15 Haurà de presentar a l’Ajuntament a través de la Regidoria d’Esports, anualment, la 
següent documentació referida a la concessió objecte d’aquest Plec:  
1. Tarifes per a l’anualitat següent.  
2. Comptes anuals (balanç, compte d’explotació, compte de pèrdues i beneficis, quadre de 
finançament).  
3. Pressupost econòmic i financer per a l’exercici següent.  
4. Proposta anual d’actuacions de manteniment i conservació de les instal·lacions.  
5. Indicadors anuals de gestió.  
6. Pla d'ús esportiu.  
7. Memòria esportiva.  
8. Proposta de la plantilla bàsica de la instal·lació.  
 
5.2.16. Si el concessionari incorregués en infraccions de caràcter greu que posessin en perill la 
bona prestació del servei, l’Ajuntament podrà declarar el segrest de la concessió d’acord amb 
les normes establertes en els articles 133 i següents del vigent Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals.  
 
5.2.17. Queda prohibida la transmissió a tercers de la concessió, excepte autorització expressa 
de l’Ajuntament de Consell, i en les condicions següents:  
1.- Serà admissible la novació per cessió dels drets del concessionari a una altra persona natural 
o jurídica, devent el nou concessionari reunir les condicions i garantia anàlogues a les exigides a 
l’adjudicatari, previ compliment de les exigències legals.  
2.- La citada novació per cessió podrà referir-se ja a la construcció de les obres, ja a la gestió i 
explotació del servei, així com conjuntament a ambdues prestacions integrants de la concessió 
definida en la clàusula primera.  
3.- Tota novació haurà d’estar subjecta al compliment del que es disposa en l’article 226 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
4.- L’Ajuntament es reserva el dret d’exercitar en via administrativa els drets de tempteig i 
retracto en el supòsit de novació. S’admet així mateix la novació únicament sobre la totalitat o 
part del Centre Esportiu.  
 
5.2.18. La concessió es realitza a risc i perill del concessionari, per la qual cosa aquest està 
obligat a sufragar totes les despeses que siguin inherents al desenvolupament de l’activitat. 
 
5.2.19.- Donar-se d’alta en l'Impost d’Activitats Econòmiques.  
 
5.2.20.- Haurà de tramitar el concessionari la llicència d’obertura amb els requisits previstos en 
la normativa vigent. Així mateix, el concessionari haurà de tramitar i obtenir totes les 
autoritzacions de caràcter administratiu que, en virtut de les diferents disposicions legals i 
reglamentàries les Administracions Públiques exigeixin per al desenvolupament de l’activitat al 
fet que es vincula la concessió objecto del present contracte.  
 
5.2.21.- El concessionari assumirà directament la responsabilitat que li correspon, en matèria 
civil, penal, administrativa o laboral, havent d’indemnitzar els danys que es causin a tercers o a 
béns municipals com a conseqüència de les operacions que requereixi el desenvolupament del 
present contracte.  



 
 
5.2.22- Durant el termini de la concessió, no podrà realitzar obres que afectin al Centre Esportiu 
i les seves instal·lacions, sense autorització expressa de l’ajuntament. Tals obres i millores 
quedaran, en tot cas, en benefici de d’immoble.  
 
5.2.23.- Obligació d’abandonar i deixar lliures i a disposició de l’Ajuntament, dins del termini 
assenyalat per a això, els béns objecte de la concessió, amb reconeixement de la potestat 
municipal per acordar i executar per si el llançament. La signatura del contracte de concessió 
per l’adjudicatari implicarà el reconeixement d’aquesta potestat.  
 
5.2.24 - El concessionari haurà de comunicar a l’Ajuntament de Consell qualsevol informació 
que li sigui requerida de tipus estadístic, laboral o fiscal.  
 
5.2.25.- Haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini d’un mes, a comptar des de la 
finalització de l’obra, uns estatuts d’organització del Centre Esportiu, que hauran de ser 
aprovats per l’Ajuntament.  
 
5.2.26.- Permetre que a qualsevol moment els tècnics municipals puguin inspeccionar l’estat de 
conservació de l’immoble i de totes les seves instal·lacions, així com l’explotació del servei.  
 
5.2.27.- Indemnitzar als particulars de tots els danys i perjudicis que puguin produir-se en ocasió 
de les obres, segons el que es disposa en l’article 214 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. A aquest efecte el concessionari s’obliga a subscriure una pòlissa de 
responsabilitat civil per import d’almenys 305.006,05 euros, per respondre dels danys i 
perjudicis que puguin produir-se durant l’execució de les obres, i que no serà cancel·lada fins a 
la recepció de les mateixes.  
 
5.2.28.- Mantenir en perfecte estat de conservació, higiene i neteja, la construcció, serveis i 
instal·lacions, cuidant tot amb el màxim decoro i estètica, efectuant les reparacions que anessin 
precises a aquest efecte, compliment estrictament les disposicions d’índole higiènic-sanitàries, 
tot això d’acord amb les normes de caràcter general i amb les quals a aquest efecte dicti 
l’autoritat competent.  
 
5.2.29.- Els citats béns revertiran a favor de l’ajuntament íntegrament. A tal fi l’ajuntament amb 
tres anys d’antelació a la reversió prevista, designarà un Interventor Tècnic de la concessió, el 
qual vigilarà la conservació de les obres, instal·lacions i material i informarà a la Corporació 
sobre les reparacions i reposicions necessàries per mantenir tot això en condicions normals d’ús. 
Les disposicions que es dictin com a conseqüència del assenyalat seran d’obligat compliment 
per al concessionari. En aquest sentit, el concessionari haurà de deixar lliures i a disposició de 
l’Administració Municipal, dins del termini establert, les instal·lacions i béns afectes a la 
concessió, reconeixent-se la potestat municipal per acordar i executar el llançament de no 
complir-se els pactes.  
No obstant l’anterior si durant el termini de concessió el concessionari justifiqués 
documentalment la falta de viabilitat econòmica de la concessió aquest tindria dret a recuperar 
la titularitat dels objectes desmuntables de la mateixa instal·lació obligant-se a revertir a l’estat 
original el bé concedit.  
 
5.2.30.- Satisfer els tributs legalment establerts segons l’exposat en el punt 5 (DESPESES DEL 
CONTRACTE) del present Plec i despeses d’anuncis de licitació.  
 



 
5.2.31.- El concessionari haurà d’ajustar a tot moment la prestació objecto de la concessió a la 
legislació vigent, així com sotmetre’s al compliment de les lleis laborals pel que fa al personal 
que contracti per a l’explotació.  
 
5.2.32.- Mantenir a la seva costa la vigilància permanent de les instal·lacions.  
 
5.2.33.- Admetre al gaudi del servei a tota persona que compleixi els requisits disposats 
reglamentàriament.  
 
5.2.34.- L’adjudicatari estarà obligat a cedir de forma gratuïta, per a ús municipal, les 
instal·lacions esportives durant dos caps de setmana a l’any amb la finalitat de realitzar en les 
mateixes competicions d’àmbit local, provincial, autonòmic o nacional.  
 
VI.- DRETS DEL CONCESSIONARI.  
 
1) Percebre en concepte de retribució:  
a) Les tarifes per la utilització de les instal·lacions.  
b) Els rendiments de l’explotació econòmica de les activitats relatives a prestacions accessòries 
o complementàries.   
c) La concessió s’atorga a risc i perill del concessionari, no tenint dret a exigir compensació 
alguna per desequilibri econòmic.  
b) Utilitzar els béns de domini públic objecte de la concessió. 
 
VII.- DRETS I DEURES DE L'AJUNTAMENT.- Seran els següents:  
 
1º.- L’Ajuntament de Consell té les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu compliment, modificar-ho per raons d’interès públic així com acordar la seva 
resolució per alguna de les causes previstes en l'article 223 del TRLCSP, i en la Llei de 
Patrimoni de les Administracions Públiques i Reglament de Béns de les Entitats Locals  
2º.- L’Ajuntament queda obligat a mantenir al concessionari en l’ús i gaudi del dret concedit.  
3º.- L’Ajuntament nomenarà un representant, que serà l’interlocutor amb l’adjudicatari i 
elaborarà amb aquest les normes d’ús i funcionament. 
4º.- Atorgar al concessionari la protecció adequada perquè pugui executar les obres i 
instal·lacions i prestar el servei adequadament.  
5º.- Rebre les obres objecte de la concessió que estiguin degudament executades i acomodades 
al projecte aprovat per l’ajuntament o modificacions autoritzades, en les condicions establertes 
en el present Plec.  
6º.- Ordenar discrecionalment i a qualsevol moment, les modificacions que aconsellés l’interès 
públic, quant a la qualitat, quantitat i temps de les prestacions, tarifes a satisfer pels usuaris i 
forma de retribució del concessionari.  
7º.- Fiscalitzar l’explotació podent, a qualsevol moment, inspeccionar el funcionament de les 
instal·lacions, locals i la documentació relacionada amb l’objecte de la concessió, així com 
requerir al concessionari a fi de mantenir o restablir la deguda prestació, tot això a fi de verificar 
el compliment de les obligacions dimanants del contracte.  
8º.- Imposar al concessionari les correccions pertinents per raó de les infraccions que cometés. 
9º.- Rescatar la Concessió.  
10º.- Suprimir la Concessió per raons d’interès públic mitjançant rescabalament dels danys 
causats o sense ell quan no procedís.  
11º.- Atorgar al Concessionari la protecció adequada perquè pugui gestionar la concessió 
degudament.  



 
12º.- Indemnitzar al concessionari pel rescat de la concessió.  
13º.- La Corporació no estarà obligada a compensar al concessionari per al cas que l'import de 
l’execució de l’obra sofreixi, per qualsevol motiu, un increment de preus no previst en el 
Projecte d’execució.  
 
VIII.- TERMINIS D’EXECUCIÓ.  
 
El termini d’execució total i posada en funcionament de totes les instal·lacions obrants en el 
projecte d’obres es fixa en 6 MESOS per a l’execució de la primera fase i posada en 
funcionament de les instal·lacions, a aplicar des de l’adjudicació de la concessió.  
 
IX.- TERMINI DE LA CONCESSIÓ.  
 
La concessió s’atorgarà pel termini improrrogable de 10 anys (o el que resulti de l’oferta), a 
comptar des de la formalització del contracte. El document de formalització de la concessió, al 
seu torn, haurà de subscriure’s dins del termini de deu dies hàbils, comptats des del següent al 
de la notificació de l’adjudicació definitiva, podent no obstant això, elevar-se a escriptura 
pública quan ho sol·liciti el concessionari, corrent al seu càrrec les despeses derivades del seu 
atorgament. S’entendrà culpable en mora el concessionari pel transcurs del termini citat, no sent 
precisa comunicació referent a això. Quan, per alguna de les causes de força major reconegudes 
en la vigent legislació, l’òrgan competent acordi prorrogar el termini assenyalat, la mora 
començarà a computar-se pel transcurs de la pròrroga. 
 
X.- RÈGIM ECONÒMIC.  
 
10.1. CÀNON D’EXPLOTACIÓ/TAXA PER OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC.-  
 
La concessió s’atorga amb l’obligació d’abonar un cànon mínim anual de 1.800,00 € per cada 
pista instal·lada. Aquest cànon serà abonat amb caràcter previ a la formalització de la concessió 
en document administratiu. L’incompliment del pagament serà causa de resolució de la 
concessió. Des de la data de cada venciment, el concessionari disposarà d’un termini de 15 dies 
naturals per efectuar el pagament. Transcorregut aquest termini sense haver-ho portat a efecte, 
el concessionari incorrerà en mora sense necessitat de previ requeriment, amb les conseqüències 
previstes en aquest plec.  El cànon anual ofert referit a la primera anualitat es revaloritzarà 
automàticament aplicant la variació percentual experimentada per l’índex de Preus al Consum, 
en el període de dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització, tenint 
caràcter acumulatiu.  
 
El concessionari resta obligat al pagament d’un cànon addicional de 600’00 € en concepte de 
despeses de consum d’energia elèctrica al fer ús, la instal·lació, del comptador municipal del 
Camp d’Esports. Aquesta quantia serà revisada anualment en funció de les dades de consum que 
realitzi la instal·lació de manera que l’Ajuntament no suporti despeses per aquest concepte.   
 
10.2. TARIFES. 
 
Les tarifes a aplicar seran proposades per l’adjudicatari en l’oferta, amb les següents 
consideracions: 
Els preus del lloguer de pistes de padbol no podran ser superiors a 20 €/hora. A partir del segon 
any de la concessió el concessionari podrà modificar els preus amb l'IPC corresponent a 
l’exercici anterior. Havent de comunicar-ho prèviament l’ajuntament. Si el concessionari prestés 



 
altres serveis compatibles amb la utilització de les pistes de padbol, el concessionari haurà de 
posar-ho en coneixement i les tarifes hauran de ser aprovades per l’Ajuntament, que s’hauran de 
basar-se en costos reals, tenint en compte els de conservació, amortització de les inversions, 
costos de reposició, benefici empresarial, etc. Cada tarifa es presentarà degudament 
desglossada. 
 
XI.- GARANTIES. 
 
Definitiva.- L’adjudicatari provisional del contracte, a fi de garantir el compliment de les 
obligacions contretes, haurà de constituir a la disposició de l’òrgan de Contractació una garantia 
definitiva del 3 per 100 del valor del domini públic objecte d’ocupació o del projecte d’obres si 
aquest fora major. El termini per a la constitució de la citada garantia definitiva serà quinze dies 
hàbils, comptats des del següent a aquell en què se li notifiqui l’adjudicació. La garantia no serà 
retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantia i 
compliment satisfactòriament del contracte que es tracti, o fins que es declari la resolució 
d’aquest sense culpa del contractista. La garantia es dipositarà a l’Ajuntament de Consell, i es 
podrà constituir en metàl·lic o en qualsevol altre mitjà dels admesos en l’art. 91.3 de la 
TRLCSP, sent necessari, si s’opta per constituir-la en metàl·lic, efectuar l’ingrés en alguna dels 
comptes de l'Ajuntament de Consell.  
 
XII.- REVERSIÓ.-  
 
Quan finalitzi el termini fixat per a la concessió, les instal·lacions revertiran íntegrament a 
l'Ajuntament, devent el contractista lliurar-les en bon estat de conservació, cessant l’ús privatiu 
del domini públic. Prèviament a la finalització del termini de concessió, i durant un termini de 
tres anys, es designarà per l’Ajuntament el personal tècnic oportú per comprovar i inspeccionar 
l'estat de la construcció i l’equipament, a fi del que es disposa anteriorment, podent el personal 
tècnic formular a l'Ajuntament les propostes que estimi necessàries.  
No obstant l’anterior si durant el termini de concessió el concessionari justifiqués 
documentalment la falta de viabilitat econòmica de la concessió aquest tindria dret a recuperar 
la titularitat dels objectes desmuntables de la mateixa instal·lació obligant-se a revertir a l’estat 
original el bé concedit 
 
XIII.- RESCAT I SEGREST.- 
 
1.-RESCAT: La Corporació Municipal es reserva el dret de deixar sense efecte la concessió 
abans del venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, mitjançant 
la indemnització al concessionari dels danys que se li causessin, o sense ella quan no procedís, 
havent de comunicar-ho al concessionari amb un termini d’antelació de tres mesos. 
2.- SEGREST: L'Ajuntament podrà declarar el segrest de la concessió d’acord amb les normes 
establertes en els articles 133 i següent del vigent Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals, en els següents suposats. 
1.- Quan fa referència a la conservació de les instal·lacions:  
- Quan desobeeixi reiteradament les ordres de l'Ajuntament. 
- Quan actuï amb mala fe. 
2.- Quan fa referència a la prestació del servei, quan posi en perill la bona prestació del mateix, 
o desobeeixi les ordres de modificació donades per l’administració. 
3.- Quan escaigui per aplicació del previst en l'art. 127.1.3º del Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals. 



 
4.- La durada del segrest es determinarà d’acord amb l’establert per l'art. 135 del Reglament de 
Serveis de les Corporacions Locals. 
 
XIV.- ATORGAMENT DE LA CONCESSIÓ.- 
 
La concessió s’atorga, a resguard del dret de propietat i sense perjudici de tercer. 
 
XV.- EXTINCIÓ I CADUCITAT DE LA CONCESSIÓ.- 
 
1.- EXTINCIÓ: La concessió s’extingeix pel transcurs del termini fixat en aquest Plec, i pels 
motius establerts en Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques i Reglament de Béns de 
les Entitats Locals, havent de comunicar-ho al concessionari amb un termini d’antelació de tres 
mesos. 
 
2.- CADUCITAT:  
 
1.- Procedirà la declaració de caducitat en els casos previstos en l'article 136 del Reglament de 
Serveis vigent, i en els supòsits especials següents: 
a) Abandó pel concessionari de la realització del projecte, bé per no iniciar les obres en el 
termini previst en aquest Plec, o per interrupció de la construcció, entenent per tal la suspensió 
dels treballs sense causa justificada, durant un termini superior a 30 dies. 
b) Cessió, transferència o novació de la concessió o de la titularitat de qualsevol dels béns 
immobles afectes a ella, sense preavís, comunicació i autorització de l’Ajuntament. 
c) Dedicació de l’establiment a usos diferents dels específicament assenyalats en el projecte 
aprovat, sense prèvia autorització municipal, si procedís. 
d) No atendre amb la deguda diligència i cura a la conservació de l’establiment i a la 
implantació del servei, o no complir les instruccions dictades per l’Autoritat Municipal sobre 
dites particulars 
 
XVI.- RÈGIM D’INFRACCIONS.-  
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.  
 
Seran infraccions lleus:  
a. Les simples inobservances en el compliment del que prescriu aquest Plec.  
 
Seran infraccions greus: 
a) La reiteració per part del concessionari d’actes que donin lloc a sancions lleus en un període 
de sis mesos. 
b) L’actuació del concessionari que de lloc a la depreciació del domini públic o de les 
instal·lacions. 
c) L’exercici d’una activitat sobre el domini que no sigui la que té per objecte la concessió, 
sense l’oportuna autorització municipal. 
d) L’impagament de les pòlisses d’assegurances vinculades a la construcció i gestió de les 
pistes.  
i) La falta de pagament del cànon establert.  
Seran faltes molt greus: 
a) La reiteració de tres infraccions greus en un període de 2 anys. 
b) Les infraccions que donin o puguin donar lloc a perjudicis que per 



 
la seva importància siguin susceptibles de produir greus alteracions. Amb independència de la 
sanció, quan es produïssin danys al domini o a les instal·lacions, es podrà exigir la restauració 
dels elements danyats. 
c) La interrupció del servei per un termini superior a una setmana per causes imputables al 
concessionari. 
 
XVII.- SANCIONS. 
Les infraccions consumades al fet que es refereix aquest Plec se sancionaran amb multa fins a la 
següent quantia: 
a) Les infraccions lleus fins a 300,51 euros. 
b) Les infraccions greus de 300,52 a 3.005,06 euros.  
c) Les infraccions molt greus de 3005,07 a 30.050,61 euros, o resolució de la concessió. La 
potestat sancionadora correspon al Sr. Alcalde i es regirà pel Reglament de Procediment per a 
l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat per RD 1398/1.993. 
 
XVIII.- RÈGIM SANCIONADOR. 
 
A efectes contractuals, es considerarà falta sancionable tota acció o omissió del concessionari 
que suposi un incompliment de les obligacions especificades en el present plec, previ tramitació 
d’expedient amb audiència de l’interessat i mitjançant resolució motivada. Tota falta comesa pel 
concessionari es classificarà atenent a la seva transcendència en lleu, greu i molt greu, d’acord 
amb les definicions següents: 
 
FALTA LLEU: 
a) Aquelles que suposin petites deficiències i retards relatives al manteniment adequat (mantenir 
les instal·lacions en degudes condicions d’ornat públic, neteja i higiene), o a les reparacions o 
reposicions rutinàries. 
 
FALTA GREU: 
a) Haver estat sancionat amb tres faltes lleus en el període d’un any. 
b) No mantenir les instal·lacions en les degudes condicions de seguretat i salubritat pública, 
sense perjudici de la responsabilitat civil i penal en què pogués incórrer. 
c) No sotmetre a llicència municipal l’execució d’obres o de reparacions en l’immoble o les 
seves instal·lacions. 
d) La instal·lació de qualsevol tipus de publicitat, sense obtenir l’oportuna llicència. 
i) No complir les ordres cursades sobre l’adequat manteniment i conservació de les 
instal·lacions que han de ser objecte de reversió. 
f) Obstaculitzar les funcions d’inspecció i vigilància que ha d’efectuar l’Ajuntament de Consell 
en l’exercici de les seves competències. 
 
FALTA MOLT GREU: 
a) Haver estat sancionat amb tres faltes greus. 
b) No ajustar-se en l’execució de les obres i instal·lacions de nova planta a la llicència 
concedida. 
c) No efectuar el lliurament de l’immoble i instal·lacions en bon estat de conservació i 
funcionament satisfactori en finalitzar el termini de la concessió. 
d) Alienar, gravar, o substituir sense el consentiment exprés de l'Ajuntament de Consell les 
obres i instal·lacions, sense perjudici de la facultat de rescindir el contracte. 
i) Incompliment del termini previst per a la presentació del projecte d’execució. 



 
f) El retard injustificat en la terminació de les obres i posada en funcionament de les 
instal·lacions. 
 
La graduació de les sancions s’efectuarà de conformitat amb el dany produït a l'interès públic i 
del benefici obtingut, amb aplicació de les circumstàncies modificatives concurrents: 
 
1.- .Són circumstàncies atenuants: 
a) L’absència d’intenció de causar un dany greu als interessos públics o privats afectats. 
b) La reparació voluntària i espontània del dany causat 
 
2.- Són circumstàncies agreujants: 
a) La intencionalitat o negligència, la declaració de dades falses o incorrectes o la falsificació de 
documents, tret que els fets siguin constitutius de delicte. 
b) La comissió de la infracció pel concessionari al que s’hagi imposat amb anterioritat una 
sanció ferma per qualssevol mancades greus o molt greus, de les previstes en aquest plec, en els 
últims quatre anys. Les multes que s’imposin al concessionari es faran efectives en el termini 
establert en el Reglament General de Recaptació, aprovat per RD 939/2005 de 29 de juliol, de 
manera que de no fer-ho així el seu import es deduirà de la garantia, que haurà de ser 
completada en el termini de 15 dies. Si l’ajuntament hagués de procedir contra la garantia del 
concessionari, ho farà pel procediment de constrenyiment. En el no previst en aquesta clàusula 
s’estarà al que es disposa en el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
XIX.- EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL. 
 
El contracte s’extingirà per qualsevol de les següents causes: 
1. Quan posteriorment a l’atorgament de la concessió el titular incorri en alguna de les 
prohibicions de contractar establertes en la legislació reguladora de la contractació 
administrativa. 
2. Extinció de la personalitat jurídica del concessionari. 
3. Mort o incapacitat sobrevinguda del concessionari individual. 
4. Falta d’autorització prèvia en els supòsits de transmissió o modificació, per absorció, escissió 
o fusió, de la personalitat jurídica del concessionari. 
5. Desaparició del ben. 
6. Desafectació de l’emplaçament. 
7. Rescat de la concessió. 
8. Mutu acord. 
9. Caducitat per venciment del termini. 
10. Revocació. 
11. Resolució Judicial. 
12. Renúncia del concessionari. 
13. La comissió de dues faltes molt greus. 
14. La no presentació del projecte bàsic i d’execució en el termini establert en aquest plec. 
15.Destinar el préstec hipotecari a finalitats diferents dels previstos en la clàusula XXVI 
d’aquest plec. 
16.L'incompliment injustificat del termini de terminació de les obres amb un excés de 12 mesos. 
 
XX.- TRANSMISSIÓ. 
 



 
Previ acord de l’òrgan de Contractació es faculta al concessionari per transmetre la concessió, 
havent-se d’acreditar en l’expedient que el transmès reuneix els requisits de solvència tècnica, 
professional, econòmica i financera establertes en aquest plec. 
 
XXI.- HIPOTECA. 
 
Es faculta al concessionari a gravar el dret de concessió (en cap cas es faculta a gravar el bé de 
domini públic) sempre que el crèdit obtingut es destini íntegrament a finançar la construcció, 
instal·lacions i equipaments objecte de la concessió, en els termes previstos en la Llei de 
Patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
XXII.- REVERSIÓ. 
 
Transcorregut el termini de la concessió, totes les obres, instal·lacions i mobiliari revertiran a 
l’Ajuntament de Consell, atenent al temps transcorregut, en bon estat de conservació. Durant el 
termini dels 12 mesos anteriors a la finalització del contracte, l'Ajuntament de Consell designarà 
un tècnic que elaborarà un informe sobre les mesures necessàries que hagin d’adoptar-se perquè 
el lliurament es verifiqui en les precedents condicions. 
 
XXIII.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ. 
 
Les normes aplicables al procediment d’adjudicació seran les contingudes, amb caràcter 
general, en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, excepte les especialitats 
contingudes en Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques i Reglament de Béns de les 
Entitats Locals. La concessió s’adjudicarà per PROCEDIMENT OBERT, tenint en compte 
L'OFERTA ECONOMICA MÉS AVANTATJOSA AMB DIVERSOS CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ, i es regirà pel present plec i en el per ell no previst, amb caràcter preferent, 
per la següent normativa: 
- Llei 33/2003, de 3 de Novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. 
- Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny. 
- RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 
- Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Reial decret Legislatiu 781/86 de 18 d’abril, de Text Refós de les Disposicions Legals vigents 
en matèria de Règim Local. 
- Amb caràcter supletori, en el que no s’oposin a aquest plec i a les normes d’aplicació 
preferent, pel Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, Decret 17106/1955. 
 
XXIV.- DRET DE TEMPTEIG 
 
La present concessió demanial es tramita a instàncies de part, per la qual cosa, en tot cas, es 
reconeix al sol·licitant inicial, Sr. Fernando Miró Canosa, un dret de tempteig si entre la seva 
oferta i la que hagués resultat triada no existeixi una diferència superior a un 10% del total de la 
puntuació obtinguda de l’aplicació dels criteris d’adjudicació. 
 
XXV.- CAPACITAT PER CONCÓRRER.  
 
Podran concórrer a aquesta licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que es trobin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar, acreditin la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica, i no estiguin compreses en les prohibicions i 



 
incompatibilitats assenyalades en l’article 60 del TRLCSP. Perquè una Associació sense ànim 
de lucre o una Societat cooperativa puguin concórrer a aquesta licitació serà necessari que en el 
seu objecte, definit en els seus respectius estatuts, estiguin compreses les activitats de prestació 
de serveis per a la realització d’activitats esportives. Els concurrents podran actuar davant 
aquesta Administració per si o representades per persona autoritzada, mitjançant poder bastant. 
Quan en representació d’una societat concorri algun membre de la mateixa, haurà de justificar 
documentalment que està facultat per a això. Tant en un com en un altre cas, al representant li 
afecten les prohibicions i incompatibilitats per contractar de l’article abans citat. Els poders i 
documents acreditatius de la personalitat s’acompanyaran a la proposició, validats pels Serveis 
Jurídics o la Secretaria General de l'Ajuntament. 
L’Ajuntament de Consell podrà contractar amb Unions Temporals d’empreses, amb els requisits 
previstos en l’article 59 del TRLCSP, societats civils o unions de persones en pro indiviso, en 
aquest cas hauran d’obligar-se solidàriament respecte a l’Ajuntament i nomenar un representant 
o apoderat únic amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del 
contracte es derivin fins a l’extinció del mateix.  
La prova, per part dels empresaris, de no estar culpables en prohibicions per contractar podrà 
realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos, i 
quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per 
una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o 
organisme professional qualificat. 
 
 Solvència econòmica, financera i tècnica o professional:  
S’acreditarà pels mitjans que es relacionen a continuació: 
 
-Solvència econòmica i financera: Declaracions apropiades d’entitats financeres, sobre la 
quantia i percentatge de finançament sobre la inversió prevista, i quantia i percentatge acreditats 
sobre finançament que aportarà directament el licitador. L’import de la inversió prevista serà el 
del pressupost de les obres i instal·lacions, segons l’avantprojecte presentat pel licitador 
 
-Solvència tècnica i professional: Els licitadors indicaran en la seva oferta les característiques 
tant quantitatives com a qualitatives dels mitjans a emprar per complir els objectius del 
contracte, l’organització dels mateixos, metodologia a seguir, assenyalant el personal, equips, 
dotacions i comunicacions a utilitzar. Aquests mitjans podran ser modificats pel concessionari 
durant la durada de contracte, prèvia conformitat de l’Ajuntament, en la mesura en què les 
millores tècniques i organitzatives així ho aconsellin, respectant sempre l’eficàcia obtinguda 
amb els inicialment proposats.  
 
XXVI.- PROPOSICIONS, DOCUMENTS I TERMINI DE PRESENTACIÓ. 
 
Per a l’examen de l’expedient i l’obtenció de documentació i informació amb les condicions i 
altres elements que conformen la licitació es podran dirigir a la Secretaria de l’ajuntament, a 
partir de l’endemà hàbil a la data de publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, en horari de 9,00 a 14,00 hores en dies laborables, excepte dissabtes.  
Les proposicions es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Consell, durant els 
30 dies hàbils següents al de la publicació de l’anunci en el BOIB. Si l’últim dia del termini 
coincidís en dissabte, aquest es considerarà inhàbil concloent el termini el dia immediat hàbil 
posterior. Quan les proposicions s’enviïn per correu, el licitador haurà de justificar la data 
d’imposició de l’enviament en les Oficines de Correus, dins del termini i hora assenyalats en el 
paràgraf primer anterior, i anunciar a l’òrgan de contractació la seva remissió de l’oferta 
mitjançant tèlex, telegrama, telefax o buro fax en el mateix dia. Sense la concurrència de tots 



 
dos requisits no serà admesa la proposició. Transcorreguts, no obstant això, deu dies naturals 
següents a la indicada data sense haver-se rebut la proposició, aquesta en cap cas serà admesa.  
 
Els licitadors presentaran les seves proposicions en dos sobres tancats, assenyalats, 
respectivament, amb els nombres 1 “Documentació General”, 2 “OFERTA ECONÒMICA I 
CRITERIS DE VALORACIÓ”. En l’anvers de cadascun d’ells figurarà el nom del licitador, el 
seu domicili, i el títol del contracte objecto d’adjudicació.  
Aquests sobres hauran d’estar signats pel licitador o per la persona que ho representi, i contra 
lliurament es podrà expedir rebut de la mateixa. A l’interior de cada sobre es farà constar en 
fulla independent el seu contingut, enunciat numèricament. Aquests sobres contindran, a més, 
els documents que a continuació es relacionen, i que podran ser originals o fotocòpies, 
autenticades per Notari o compulsades administrativament.  
 
Sobre A: Documentació General:  
 
La prevista en la clàusula anterior i a més:  
a) Document Nacional d'Identitat, del licitador que actuï per si mateix.  
b) Escriptura d'apoderament validada per la Secretaria general de l’Ajuntament, si obra en 
representació d’una altra persona o entitat, en aquest cas, també haurà d’acompanyar-se còpia 
autenticada per Notari o compulsada administrativament del DNI del(us) apoderat(s).  
c) Escriptura de constitució de la Societat o modificació, si escau, inscrita en el Registre 
Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui 
aplicable. Si no ho anàs, escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el 
qual constessin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el 
corresponent Registre oficial i nombre d’identificació fiscal. Per a les Associacions sense ànim 
de lucre i Societats Cooperatives els estatuts o acte fundacional, en el qual constin les normes 
per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits en els seus respectius registres.  
d) Quan dos o més empreses presentin oferta conjunta de licitació constituint unió temporal 
d'empresaris, es deurà:- Acreditar la capacitat d'obrar de cadascun dels empresaris que la 
componen. - Incloure escrit en el qual es faci constar els noms i circumstàncies dels empresaris 
que la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, el que tots els empresaris que conformen la 
unió temporal queden obligats solidàriament davant l’ajuntament de Consell, i així mateix, ha 
de fer-se constar la persona que designen com a representant o apoderat únic d’aquesta unió, i 
que amb poders bastants, va a exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es 
derivin, fins a l’extinció del mateix, i a més serà necessari que els empresaris que conformen la 
unió temporal assumeixin el compromís de constituir-se formalment en unió temporal, cas de 
resultar adjudicataris. Només en el cas que la licitació sigui adjudicada a la unió temporal 
d’empresaris hauran aquests d’acreditar la constitució de la mateixa davant l’òrgan de 
contractació, mitjançant la formalització de la corresponent escriptura pública.  
e) Justificant de l’alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, en l'epígraf corresponent a fi 
de la concessió, o bé de l'últim rebut de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, completat amb 
una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat Impost. Quan 
al licitador, a l’efecte de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, li resulta d’aplicació algunes de 
les exempcions previstes en l’article 82.1, apartats b), i) i f) del Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de Març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ho 
acreditarà mitjançant resolució expressa de la concessió de l’exempció de l’Agència Estatal 
d'Administració Tributària.  
f) Certificació expedida per l’Administració Tributària acreditativa que el licitador es troba al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, imposades per les disposicions vigents 
[IRPF, Imposat de Societats, IVA, Declaració Anual d’operacions amb Tercer.  



 
g) Certificació expedida per l'Ajuntament de Consell mitjançant la qual el licitador acrediti estar 
al corrent de les seves obligacions tributàries.  
h) Certificació administrativa, expedida per l’òrgan competent, acreditativa que el licitador es 
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.  
i) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions i incompatibilitats per contractar 
assenyalades en l’article 49 de la TRLCSP.  
j) Documentació justificativa de la solvència econòmica i financera, tècnica i professional.  
 
Els documents obligats en els apartats f), g), h), j) podran substituir-se per una declaració 
responsable del licitador dirigida a l’òrgan de Contractació, manifestant que tant l’entitat com el 
seu representant es troben al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions legals vigents. Com a requisit previ a l’adjudicació, s’exigirà a la 
persona o entitat que pugui resultar adjudicatària, l’acreditació documental en el termini de cinc 
dies hàbils del compliment dels requisits assenyalats. En el cas que diversos empresaris es 
presentin constituint una Unió Temporal d’empreses, cadascuna d’elles ha d’acreditar la seva 
capacitat i solvència conforme a l'establert en els punts anteriors, havent d’indicar els noms i 
circumstàncies de les empreses constituents, la participació de cadascuna d’elles, i el compromís 
individualitzat de constituir-se formalment en Unió Temporal d’empreses en el supòsit de 
resultar adjudicataris.  
 
Sobre B: OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ.  
 
S’ajustarà al model Annex I.  
 
En el sobre 2 s’inclourà necessàriament un projecte de gestió global de la concessió detallat com   
continuació es descriu a l’efecte de que es valori i puntuï conforme als criteris d'adjudicació 
corresponents establerts en el present Plec.  
 
a) Avantprojecte de construcció  
El licitador presentarà un avanç del Projecte de Construcció que haurà d’elaborar i executar en 
cas de resultar adjudicatari. A l’efecte de facilitar la valoració tècnica del mateix, els aspectes 
que, com a mínim, haurà de contenir l’avanç de projecte tècnic, sense perjudici del seu posterior 
desenvolupament en la fase de redacció, són els següents:  
 
a.1. Memòria  
La Memòria haurà de ser el més detallada possible, explicant el model i solució constructiva 
triada i justificant, si escau, les variacions introduïdes en el mateix. La Memòria haurà de fer 
referència, almenys, als següents aspectes:  
 
a.2. Plànols  
S’inclouran, com a mínim, els plànols que a continuació s'indiquen:  
- Plànols d’arquitectura  
- Plans d’esquemes d’instal·lacions En aquest apartat podrà incloure's, addicionalment, quanta 
informació gràfica consideri el licitador que pugui ser necessària o convenient per a la millor 
comprensió de l'avanç arquitectònic. Els plànols seran aportats separats i en format DIN A3.  
 
a.3. Pressupost  
El pressupost ha de ser el més complet possible i incloure l’equipament de les instal·lacions 
objecto del present contracte. Es desenvoluparà com menys a nivell de capítols.  



 
 
b) Termini, programació i execució de les obres  
b.1. Programa esportiu i pla d’ús de les instal·lacions  
Cada licitador presentarà un Programa d’explotació en el qual es detallarà el seu pla d’actuació 
o memòria tècnica descriptiva respecte dels serveis objecto de concessió.  
b.2. Pla econòmic financer de l’explotació  
Vindrà referit als 20 anys d’explotació de l’activitat, amb una previsió d’ingressos i despeses i 
compte de resultats de cada any de l’explotació.  
Finalment, els licitadors inclouran qualsevol aclariment específic o compromís que s’estimi 
d’interès per a una adequada apreciació de la proposta, sense que, en cap cas, s’admeti 
aclariment o compromís que suposi limitació o reducció de les obligacions exigides en el 
present Plec. 
 
XXVII.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.  
 
L’adjudicació s’efectuarà per l’òrgan de Contractació en el termini màxim de dos mesos, previs 
els informes que, si escau, sol·liciti la Mesa de contractació, a proposta d’aquesta i tenint en 
compte els següents criteris de valoració de les ofertes i puntuació:  
 
1.- Reducció del termini de la concessió. Fins a 20 punts S’assignaran fins a un màxim de 20 
punts a la màxima reducció del termini de la concessió (per anualitats completes), repartint-se la 
resta en proporció lineal.  
Es considerarà anormal aquelles ofertes que proposin una reducció del termini de concessió 
superior a cinc anys.  
 
2.- L'increment en el cànon o tipus de licitació establert en aquest plec: Fins a 80 punts, valorant 
10 punts per cada increment de 200,00 € el cànon tipus de licitació. 
 
XXVIII.- MESA DE CONTRACTACIÓ.  
 
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres:  
 
President: El Batle o persona en qui delegui  
 
Vocals:  
El Regidor d'Esports o Regidor que legalment li substitueixi.  
La Segona tinent de Batlia o Regidor que legalment li substitueixi.  
El Secretari-Interventor o funcionari que legalment li substitueixi.  
Un funcionari de la Corporació.  
 
Secretari:  
Un funcionari de la Corporació.  
 
XXIX.- OBERTURA DE PROPOSICIONS.  
 
La Mesa de contractació es constituirà a la Sala de Plens de l'Ajuntament, el tercer dia hàbil al 
de la terminació del termini de presentació de proposicions, exclosos dissabtes i diumenges, tret 
que s’estableixi la modificació de la data d’obertura per l’òrgan de Contractació, tot això sense 
perjudici de l’estipulat en l’art. 80 del RGLCAP per al cas d’enviament de pliques per correu, 



 
qualificant els documents continguts en el sobre A i concedint el termini legalment establert per 
a l’esmena dels defectes materials esmenables que s’observin en la documentació aportada. 
En el propi acte en cas que no existeixin esmenes i així ho acordi la Taula, o transcorregut el 
termini de les mateixes, s’efectuarà l’obertura, en acte públic, del sobre A de els licitadors 
admesos, relatiu a l’oferta econòmica i criteris de valoració de les proposicions, les quals seran 
remeses als Serveis Tècnics municipals per a la seva valoració i informe. Evacuats aquests 
informes, si escau, la Taula proposarà a l’òrgan de contractació al licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
XXX.- REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.  
 
L’òrgan de contractació requerirà al licitador proposat per la taula perquè, dins del termini de 
deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti 
la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i d’haver constituït la garantia definitiva que 
sigui procedent. La proposta d’adjudicació no crea dret algun a favor del licitador proposat 
enfront de l’administració. No obstant això, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el 
contracte d’acord amb la proposta formulada haurà de motivar la seva decisió.  
 
XXXI.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins 
el termini previst en el TRLCSP. En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan 
existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en 
el plec. L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors i, 
simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant. La notificació haurà de contenir, en tot 
cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs o candidat descartat interposar 
recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En particular expressarà els següents 
extrems: En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les quals 
s’hagi desestimat la seva candidatura. Respecte als licitadors exclosos del procediment 
d’adjudicació també en forma resumida, les raons per les quals no s’hagi admès la seva oferta. 
En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de 
l’adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l’oferta d’aquest amb preferència a les 
quals hagin presentat els restants licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses. En la 
notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què ha de procedir-se a la seva 
formalització.  
 
XXXII.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dins dels deu dies hàbils 
següents a explicar des de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva; constituint dit 
document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. El contractista podrà sol·licitar 
que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses.   
Es consideressin condicions contractuals essencials en el contracte els compromisos adquirits 
per l’adjudicatari relacionat amb els criteris que haguessin servit de base per a la seva 
adjudicació. Quan per causes imputables al contractista no pogués formalitzar-se el contracte 
dins del termini indicat, l’administració podrà acordar la resolució del mateix, així com la 
confiscació de la garantia provisional que si escau s’hagués constituït.  



 
 
 
 
XXXIII.- DESPESES DEL CONTRACTE.-  
 
Seran per compte i càrrec de l’adjudicatari l'import de les següents despeses:  
- Els corresponents als anuncis de licitació, siguin oficials o publicats en premsa, i els de 
formalització del Contracte 
- Els que es requereixin per a l’obtenció d’autoritzacions, llicències, documents o qualsevol 
informació d’organismes públics o privats.  
- Els impostos, drets, gravàmens, taxes, compensacions o despeses que resultin d’aplicació 
segons les disposicions vigents, a resguard de l'establert per a la Taxa per Ocupació Privativa de 
Terrenys d’ús Públic, i del referent als Tributs Municipals, que li seran eximits o, si escau, 
bonificats a l’adjudicatari de conformitat a les Ordenances Tributàries Municipals i al previst en 
la Legislació Fiscal.  
- Els de redacció dels Projectes d'obra (Bàsic i Execució) i de Planes o Estudis Tècnics de 
qualsevol tipus exigits pel present Plec o per la normativa vigent aplicable.  
- Els de execució d’obra.- Els corresponents a proves, assajos, anàlisis i informes relatius al 
control de materials a emprar en l’obra.  
- Els de adquisició dels elements i instal·lacions necessàries per a l’explotació de la Concessió. - 
Les despeses d’adquisició, instal·lació i manteniment de l’equipament i maquinària necessaris 
per a l’explotació de la Concessió.  
- Les despeses del personal afecte a l’explotació.  
- Qualssevol despeses de reparacions, modificacions i desviacions que hagin d’introduir-se en 
els serveis existents a finalitats de la seva millor prestació.  
- Les despeses necessàries de qualsevol tipus, fins i tot administratius, per a l’entrada en 
funcionament de l’explotació i instal·lacions complementàries.  
- Qualssevol altres despeses al fet que pertoqués per a la realització del Contracte.  
- Qualsevol altra despesa atribuïda al contractista pel present Plec.  
 
 XXXIV.- EXECUCIÓ DE LES OBRES.  
 
Les obres s’ajustaran al Projecte Bàsic i d’execució aprovat amb els requisits i condicions 
establerts en aquest plec de tal manera que qualsevol modificació no substancial que es proposi 
ha d’orientar-se a una millora dels serveis esportius, requerint autorització motivada de 
l’Ajuntament de Consell, previ informe tècnic. Les obres civils i les instal·lacions s’executaran 
d’acord amb els reglaments oficials en vigor i no podran iniciar-se sense haver-se acreditat 
degudament la direcció facultativa de les mateixes. Una vegada certificat la fi d’obra, el 
concessionari haurà d’instar en el termini màxim de 5 dies la llicència d’obertura i de primera 
ocupació, amb tota la documentació completa en el seu contingut substantiu i documental.  
 
XXXV.- RETARD EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
La falta de compliment en els terminis d’execució de les obres, per causes imputables al 
concessionari, se sancionarà amb la multa diària especificada en la Legislació de Contractes, 
sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer-se enfront de tercers i del règim 
sancionador previst en aquest plec.  
 
XXXVI.- JURISDICCIÓ COMPETENT.  
 



 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte administratiu, resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu compliment, modificar-ho per raons d’interès públic, acordar la seva 
resolució i determinar els efectes d’aquesta. Els acords corresponents posaran fi a la via 
administrativa i seran immediatament executius. En el corresponent expedient es donarà 
audiència al contractista. Els litigis que sorgeixin respecte del contracte s’entendran sempre 
sotmesos a l’òrgan de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu competent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANNEX I 
 
S’ajustarà al següent model: 
 
 “D. ………………………………, veí de ………………, amb domicili en………………. C.P 
…………., telèfon…………….. , fax ……………….., adreça de …………………. correu 
electrònic………………………, DNI/NIF ………………., en plena possessió de la seva 
capacitat jurídica i d’obrar, en nom propi (o en representació de ) assabentat del procediment 
tramitat per l’Ajuntament de Consell per atorgar la “Concessió demanial sobre parcel·la de 
titularitat municipal (pista de tennis annexa a la pista de pàdel) situada en el camp municipal 
d’esports, per destinar-la a la instal·lació i explotació de una pista de padbol” presenta la 
següent oferta:  
 
1) Ofereix la següent reducció del Termini de la concessió:  
 
 
 
 
2) Ofereix el següent cànon:  
 
 
 
 
En ……………, a.... de ………….. de…………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


