-

Expedient: 1053/2021

-

Assumpte: Execució de la sentència 137/2016 del jutjat contenciós administratiu de
Barcelona núm. 4.

Vist l’informe ja signat del tècnic d’esport Oriol Sales de 27 de juliol de 2022 i que literalment
diu:
“Identificació de l’expedient

El dia 2 de juny de 2003, es signa el “Contracte per la gestió del servei públic del Complex
Esportiu de Valldoreix mitjançant concessió administrativa, que engloba la gestió de la
piscina i altres equipaments esportius, així com la gestió del bar restaurant”, entre els
representants de l’EMD de Valldoreix i d’Eventing Sports Cinc S.L., pel termini de 25 anys.
En sessió plenària ordinària de la Junta de Veïns del 20 de juliol de 2012, s’aprova el
conveni entre l’EMD i Eventing Sports Cinc S.L. per solucionar diferents problemes derivats
de l’esmentat contracte.
El conveni es recorregut per l’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix i en
sessió plenària de data 30 d’octubre de 2012 es desestima en via administrativa els seus
Recursos de reposició.
L’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix impugna en via judicial la
desestimació administrativa dels seus Recursos en considerar que s’estaven excedint els
límits legalment establerts per a una modificació del contracte de concessió.
En data 30 de juny de 2016 el Jutjat Contenciós-administratiu núm. 4 de Barcelona dicta
Sentència núm. 137/2016 favorable a l’Associació, estimant el Recurs i anul·lant el conveni
de 20 de juliol de 2012.
L’EMD i l’empresa concessionària interposen Recurs d’apel·lació contra la Sentència del
Jutjat, i en data 24 de febrer de 2020 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
desestima els Recursos i confirma la Sentència del Jutjat
Eventing Sports Cinc S.L. recorre davant del Tribunal Suprem i aquest, en data 13 de maig
de 2021 inadmet l'esmentat recurs per manca de fonamentació jurídica.
L’EMD Valldoreix va ser coneixedora de la fermesa de l’anterior sentència el dia 29 de
setembre 2021 que és quan se li comunica la desestimació del recurs de cassació plantejat
per Eventing Sports Cinc, S.L.
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Antecedents

Número: 2022-0627 Data: 27/07/2022

Informe relatiu a l’expedient 1053823/2021, referent a la bestreta a Eventing Sports Cinc
S.L. en relació a l’execució de la sentència 137/2016 del jutjat contenciós administratiu de
Barcelona núm. 4.

DECRET

Josep Puig Belman (1 de 1)
President
Data Signatura: 27/07/2022
HASH: c27a7e2243daf46af89069738fa715e7

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Fets

-

L’assumpció per part de l’EMD del cost del subministrament d’aigua amb la limitació de
8.800 m3 anuals.

-

L’autorització a la concessionària de l’ampliació de l’oferta esportiva amb la
construcció de 4 pistes de pàdel ubicades a la pista poliesportiva.

-

La inversió en millores de les instal·lacions relacionades amb els subministraments de
llum i electricitat per part de la concessionària.

-

La inversió en millora dels vestidors i ampliació d’algunes sales per part de la
concessionària.

-

L’assumpció de la prestació gratuïta del servei de natació escolar per un total de 100
alumnes de l’Escola Jaume Ferran i Clua durant el curs escolar i el servei de natació
dos dies setmanals durant el curs escolar als alumnes d’ASDI.

-

La desaparició de la facultat de resoldre el contracte en cas de dèficit continuat.

-

La desaparició del cànon del 20 % sobre el resultat positiu del compte d’explotació de
cada exercici.

En data 21 d’octubre de 2021, s’encarrega al Sr. Salvador Morera l’assistència i defensa
lletrada de l’EMD en l’execució de la sentència ferma recaiguda en el procediment Ordinari
núm. 465/2012-D del JCA núm. 4 de Barcelona, sentència que anul·la i deixa sense efecte
els actes administratius recorreguts. Actualment, s’estan mantenint converses amb totes les
parts i resta pendent l’informe jurídic on es determini el termes de l’execució de sentència
validats pel jutge.
Atès que aquest procés s’està allargant en el temps.

Fonaments del dret


Plec de clàusules d’explotació que han de regir en el concurs públic per a la
contractació de la gestió indirecta del Complex Esportiu de Valldoreix, mitjançant
concessió administrativa.



Contracte per la gestió del servei públic del Complex Esportiu de Valldoreix
mitjançant concessió administrativa, que engloba la gestió de la piscina i altres
equipaments esportius, així com la gestió del bar restaurant.

Número: 2022-0627 Data: 27/07/2022

L’assumpció, per part de la concessionària, la titularitat dels contractes amb les
companyies subministradores de gas i electricitat assumint i pagant directament el cost
dels mateixos. Així com la part assumida per l’EMD a través del pagament de 50.000 €
a la concessionària després dels càlculs de l’enginyer municipal.
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-

DECRET

La sentencia número 137/2016 del jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona
estima el recurs contenciós administratiu, anul·lant el conveni entre l’EMD i Eventing Sports
Cinc S.L., de l’any 2012, i per tant, a falta de l’informe jurídic de l’advocat de l’EMD, deixaria
sense efecte els pactes que s’hi especifiquen:



Sentència núm. 137/2016 de 30 de juny de 2016 del Jutjat Contenciós-administratiu
núm. 4 de Barcelona, favorable a l’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de
Valldoreix, estimant el Recurs i anul·lant l’acord de modificació del contracte.



Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

Conclusions
Per tot l’anterior, proposo a la Presidència:

Segon.- Notificar la present resolució als interessats i a la intervenció de fons de l’EMD.

Valldoreix.

Document signat electrònicament al marge.

DECRET

Primer.- Ordenar el pagament d’una bestreta de 50.000 € a Eventing Sports Cinc S.L.,
sense perjudici del que es determini en execució de sentència en tots els seus termes.
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En virtut tot l’anterior i de la competència que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, per la redacció donada per la Llei 11/1999,
de 21 d’abril; l’article 80 de la Llei 8 /1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya; i article 41.19 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals, RESOLC:

Número: 2022-0627 Data: 27/07/2022

El pagament d’una bestreta de 50.000 €, sens perjudici del que es determini en execució de
sentència en tots els seus termes i que actualment s’estan determinant.”

