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FIR$INT_AYT
DECRET núm.
Antecedents de fet
1.- El Servei d’Esports, mitjançant informe tècnic de data 1 d’octubre de 2021 i que tot
seguit es transcriu, posa de manifest la voluntat d’aquesta Corporació d’aprovar i publicar
les bases de la convocatòria pública que regiran la cessió mitjançant llicència d’ús privatiu
temporal per la gestió del gimnàs municipal situat a la plaça Frederic Mompou s/n, a més
d’iniciar la seva licitació per publica concurrència.
“Informe tècnic referent a l’inici del procediment de cessió del gimnàs municipal de Sabadell
Antecedents de fet
1. El gimnàs municipal de Sabadell és un equipament esportiu municipal situat a la plaça de Frederic
Mompou, s/n de Sabadell.
2. L’equipament té un programa de mòdul de pavelló bàsic esportiu configurat per una pista poliesportiva de
608 m2, una sala esportiva de 110 m2, 3 espais de vestidors, 2 serveis i espais destinats a administració,
infermeria, instal·lacions tècniques i magatzems.
3. El programa i les característiques de l’equipament són les adients per al desenvolupament d’activitats
esportives desenvolupades per una entitat sense ànim de lucre que estigui degudament inscrita al Registre
municipal d’entitats i

que se’n pugui beneficiar de la cessió municipal de l’equipament a través d’una

autorització per a la seva utilització a títol de precari per un període màxim de 4 anys, sense que aquesta
cessió pugui comportar una transformació del bé de domini públic.
Consideracions tècniques
1. Per a l’inici del procés de la cessió temporal de l’equipament municipal es considera necessària la
convocatòria per pública concurrència pel seu atorgament amb l’aprovació de les bases que regiran la cessió i
que especifiquen, entre d’altres, els requisits dels projectes que han de presentar les possibles entitats
interessades i que hauran de tenir les següents característiques:


ser de caire esportiu
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promocioni especialment l’esport per tothom i de base, contempli activitats de manteniment físic i
esport salut que tinguin present la realitat i els serveis existents al barri i estigui adreçat a la millora de
la qualitat de vida de les persones



tenir viabilitat i equilibri econòmic
El pla de viabilitat econòmica que a nivell de l’equilibri i viabilitat econòmica del projecte haurà
d’incorporar per a la seva avaluació:
o

Pla de viabilitat econòmica que justifiqui l’execució del programa esportiu i el manteniment
de l’equipament.
El pla ha d’incloure un pressupost anual pel funcionament de les activitats proposades i el
funcionament de l’equipament amb el detall de les partides de despesa i ingressos.

o


Proposta econòmica les tarifes de les diferents activitats proposades a assumir pels
participants.

no estar adreçat a cap finalitat que impliqui vulnerar els principis d'igualtat, ni atemptar contra la
dignitat de les persones o discriminar per raons de sexe, capacitat, origen, religió, ideologia o
qualsevol altra circumstància personal o social.

2. Els criteris de selecció amb els que es valoraran els projectes presentats seran els següents:
Criteri1: El programa esportiu a desenvolupar, del que s’avaluarà especialment:
1.1. La indisponiblitat en l’actualitat d’altres equipaments esportius públics d’àmbit municipal, de
manera habitual dins les programacions d’activitats setmanals, per a la pràctica de la disciplina
esportiva principal proposada en l’àmbit de l’esport de base, iniciació i formatiu.
1.2. La diversitat en l’oferta d’activitats adreçada als diferents segments de la població i de l’entorn
territorial en particular.
Criteri 2: El pla de manteniment a desenvolupar, del que s’avaluarà especialment:
2.1. Definició d’un pla de manteniment preventiu i correctiu.
2.2. Recursos i propostes adreçades a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat.
Criteri 3: L’organització de recursos humans a desenvolupar, del que s’avaluarà especialment:
3.1.

Proposta de personal tècnic qualificat i acreditació de titulacions específiques en cada àmbit
esportiu.

3.2.

Organització de recursos humans per a la gestió i administració del projecte i l’equipament

3.3.

La proposta de formació del personal dels diferents àmbits del projecte, valorant la seva
concreció, diversitat i dimensió

3. La cessió de l’equipament estarà sotmesa a les següents condicions:
L’entitat cessionària estarà obligada a la conservació i manteniment ordinari de l’equipament cedit, on
s’inclouen els següents elements:


Manteniment preventiu i correctiu de sistemes de detecció i equips contra incendis.



Manteniment preventiu i correctiu elevador, on cal incloure les inspeccions reglamentaries OCA.



Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, ACS, legionel·la,
climatització i gas), on cal incloure les inspeccions reglamentaries OCA.



Manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació elèctrica, on cal incloure les inspeccions
reglamentàries OCA.



Manteniment preventiu i correctiu de desguassos i buneres.



Manteniment preventiu i correctiu de diferents rams d’oficis.
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o

Llauneria

o

Ram de Serraller

o

Ram de paleta

o

Vidrieria, persianes i cortines

o

Ram de fuster

o

Ram de pintor

Igualment, respondrà dels danys derivats de l'ús del mobiliari per part dels seus membres i usuaris, bé per
acció o per omissió, havent de procedir a la seva reparació o substitució per altres d'igual o similar qualitat,
prèvia autorització de l'Ajuntament.
Alhora haurà de comunicar en tot moment el mal estat o la necessitat de manteniment que tenen al servei
pertinent per poder valorar actuacions.
L’entitat s'haurà de fer càrrec de la contractació i abonament de tots els subministraments necessaris per
la seva activitat (electricitat, aigua, telèfon, gas, etc.), de la neteja de l'espai cedit, així com de la tramitació
(en relació als subministraments) dels permisos que siguin necessaris.
L'Ajuntament es farà càrrec del manteniment i reparacions de l'estructura, de la coberta, la xarxa general
de clavegueram i escomeses de les xarxes de subministrament, exclòs el comptador i la distribució interior
de les instal·lacions.
L’Ajuntament facilitarà l’equipament en un estat adequat i amb els elements d’infraestructura esportiva que
possibilitin el desenvolupament de la pràctica i activitats esportives d’acord amb el projecte a
desenvolupar.
Comitè tècnic o mesa de valoració
Per tal de valorar les propostes que es presentin d’acord amb els criteris de selecció basat en un judici de
valor en els termes abans descrits, es considera adient crear un comitè tècnic o mesa de valoració format per
personal tècnic qualificat del propi Ajuntament de forma similar a com actua una mesa de contractació en els
procediment de licitació de qualsevol contracte administratiu.
Com a membres d’aquesta comitè és proposa el nomenament del personal següent:
President:
-

El Cap del Servei d’Esports i com a substituta la coordinadora adjunta de l’Àrea de
Presidència i Drets Socials.
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Vocals:
-

La Cap de la secció d’instal·lacions esportives municipals del Servei d’Esports i com a
substitut, el Cap de l’Oficina Tècnica de Cultura.

-

El Cap de la secció de promoció i activitats esportives del Servei d’Esports i com a substitut
la Cap de Biblioteques de Cultura.

-

La tècnica superior en dret adscrita a la secció d’Administració del Servei d’Esports, que
exerceix les funcions de Secretària del Comitè o Mesa de Valoració. Com a substitut, el Cap
d’Administració del Servei d’Esports.

Un cop finalitzat el procés de selecció, aquest Comitè o Mesa emetrà proposta d’atorgament de la llicència
d’ús temporal objecte de la present cessió per tal que l’òrgan municipal competent aprovi l’atorgament de la
llicència esmentada.
Conclusions
Per tot l’exposat, qui subscriu proposa l’aprovació inicial de les bases que regiran la llicència d’ús privatiu
temporal del gimnàs municipal de Sabadell, situat a la Plaça Frederic Mompou, s/n a favor d’una entitat
ciutadana sense ànim de lucre, l’inici d’exposició pública de les mateixes, així com la creació i nomenament
d’un comitè tècnic o mesa de valoració per tal de valorar els criteris avaluables mitjançant un judici de valor,
per tal que mitjançant convocatòria de publica concurrència per pugui atorgar aquesta llicència, de conformitat
amb l’anteriorment indicat.“
“

2.- L’objecte d’aquestes Bases que es transcriuen a continuació, és la cessió mitjançant
llicència d’us privatiu temporal per la gestió del gimnàs municipal, situat a la plaça Frederic
Mompou, s/n, prèvia convocatòria en pública concurrència, a favor d’una associació o
entitat ciutadana sense ànim de lucre per tal de destinar aquest equipament al
desenvolupament d’un programa de caire esportiu amb fins d’utilitat pública i en benefici
d’interessos de caràcter local. Els criteris que seran objecte de ponderació per decidir
l'entitat gestora, així com els compromisos a assumir per ambdues parts implicades en la
gestió de l’equipament.
“BASES PER A LA CESSIÓ MITJANÇANT LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU TEMPORAL PER LA GESTIÓ DEL
GIMNÀS MUNICIPAL DE SABADELL
Objecte
L’objectiu d’aquest procés és la cessió temporal del gimnàs municipal de Sabadell, situat a la plaça Frederic
Mompou, s/n, a favor d’una associació o entitat ciutadana sense ànim de lucre per tal de destinar aquest
equipament al desenvolupament d’un programa de caire esportiu amb fins d’utilitat pública i en benefici
d’interessos de caràcter local.
Les condicions generals i la cessió de l’equipament es realitzarà d’acord amb les condicions i terminis que
s’estableixen en les presents Bases i que es recolliran de manera definitiva en la corresponent llicència d’ús
privatiu de l’equipament municipal.
Entitats beneficiàries de la cessió
Poden ser beneficiàries de la cessió de l’equipament descrit en l’objecte anterior les entitats sense ànim de
lucre que estiguin degudament inscrites al Registre municipal d’entitats.
Caràcter i durada de la cessió
La cessió que faci l’Ajuntament del local tindrà el caràcter de llicència municipal d’ús privatiu per a la utilització
a títol de precari, no pot comportat una transformació de bé i es formalitzarà amb l’entitat beneficiària
mitjançant un conveni per recollir els aspectes que recull i es regulen en les present Bases i la proposta que
hagi presentat l’entitat que resulti seleccionada.
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La llicència per la qual s’autoritzarà l’ús privatiu de l’equipament municipal descrit s'atorgarà per un període
màxim de 4 anys.
Presentació de programa o projecte d’actuació a desenvolupar
L'associació o entitat interessada presentarà a l'Ajuntament la corresponent sol·licitud (model d'instància) i
caldrà que aporti tota la documentació necessària que acrediti les necessitats de la cessió i el programa o
projecte que pretengui desenvolupar.
Els programes o projectes presentats han de tenir les següents característiques:


Desenvolupar una activitat de caire esportiu



Promoció de l’esport especialment per tothom i de base, que contingui o contempli activitats de
manteniment físic i esport salut que tinguin present la realitat i els serveis existents al barri i estigui
adreçat a la millora de la qualitat de vida de les persones



Tenir viabilitat i equilibri econòmic
A nivell de l’equilibri i viabilitat econòmica del projecte aquest haurà d’incorporar per a la seva
avaluació:
-

Pla de viabilitat econòmica que justifiqui l’execució del programa esportiu i el manteniment de
l’equipament.
El pla ha d’incloure un pressupost anual pel funcionament de les activitats proposades i el
funcionament de l’equipament amb el detall de les partides de despesa i ingressos.



Proposta econòmica les tarifes de les diferents activitats proposades a assumir pels participants.

No estar adreçat a cap finalitat que impliqui vulnerar els principis d'igualtat, ni atemptar contra la
dignitat de les persones o discriminar per raons de sexe, capacitat, origen, religió, ideologia o
qualsevol altra circumstància personal o social.

Criteris de selecció bastats en un judici de valor per atorgar la cessió
Els projectes presentats s’avaluaran en base a un judici de valor amb una puntuació màxima total de 100
punts, a distribuir d’acord amb els criteris següents:
Criteri 1: Programa esportiu a desenvolupar, del que s’avaluarà especialment: (fins a un màxim de 60
punts)
Forma de valoració
1.1. Per la indisponiblitat en l’actualitat d’altres equipaments esportius públics d’àmbit municipal, de
manera habitual dins les programacions d’activitats setmanals, per a la pràctica de la disciplina
esportiva principal proposada en l’àmbit de l’esport de base, iniciació i formatiu.
Es valorarà fins a un màxim de 35 punts.
o

en el cas que per al desenvolupament de la disciplina esportiva principal no hi hagi
destinada cap altra instal·lació esportiva municipal es valorarà amb 35 punts
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o

en el cas que per al desenvolupament de la disciplina esportiva principal hi hagi destinada
una altra instal·lació esportiva municipal es valorarà amb10 punts

o

en el cas que per al desenvolupament de la disciplina esportiva principal hi hagi destinada
més d’una instal·lació esportiva municipal es valorarà amb 0 punts

1.2. La diversitat en l’oferta d’activitats adreçada als diferents segments de la població i de l’entorn
territorial en particular.
Es valorarà fins a un màxim de 25 punts.
o Per cada franja horària setmanal de 60 minuts/franja dedicada a activitats de manteniment
físic, esport salut, de lleure, oci i entreteniment que tinguin present la realitat i els serveis
existents en l’actualitat al barri es valorarà amb 0’5 punts amb un màxim de 10 punts.
o Per cada franja horària setmanal de 60 minuts/franja dedicada a l’esport femení, inclusiu i
que promogui la igualtat es valorarà amb 0`5 punts amb un màxim de 5 punts.
o Per la proposta general de distribució horària diària i setmanal de les diferents activitats del
programa a desenvolupar, distribuïdes en els diferents espais disponibles a l’equipament a la
que es tindrà en compte la coherència, varietat, amplitud d’horaris i la qualitat de la proposta
presentada fins a un màxim de 10 punts.
Criteri 2: Pla de manteniment. (Fins a un màxim de 15 punts)
Forma de valoració
2.1. Definició d’un pla de manteniment preventiu i correctiu
Es valorarà fins a un màxim de 10 punts.
o Pel detall i concreció del pla així com la seva coherència fins a un màxim de 5 punts.
o Pels elements de seguiment i control, protocols procedimentals i organització i distribució de
tasques del personal destinat fins a un màxim de 5 punts.
2.2. Recursos i propostes adreçades a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat.
o Es valoraran les accions proposades i adreçades a aquest fi amb una puntuació màxima de
5 punts.
Criteri 3: Organització de recursos humans. (Fins a un màxim de 25 punts)
Forma de valoració
3.1.

Proposta de personal tècnic qualificat i acreditació de titulacions específiques en cada àmbit
esportiu.
o Per la qualificació i titulacions acreditades del personal proposat per la gestió de
l’equipament i el desenvolupament de les activitats esportives es valorarà fins a un màxim de
15 punts.

3.2.

Organització de recursos humans per a la gestió i administració del projecte i l’equipament
o Per la proposta organitzativa de les diferents àrees de gestió de l’equipament i les activitats
esportives i els professionals destinats a cada àmbit es valorarà fins a un màxim de 5 punts.

3.3. Per la proposta de formació del personal dels diferents àmbits del projecte, valorant la seva
concreció, diversitat i dimensió es valorà fins a un màxim de 5 punts.
Condicions de la cessió
L’entitat a qui s’atorga la llicència d’ús estarà obligada a assumir íntegrament al seu càrrec les despeses
conservació i manteniment ordinari de l’equipament cedit, on s’inclouen els següents elements:


Manteniment preventiu i correctiu de sistemes de detecció i equips contra incendis.



Manteniment preventiu i correctiu elevador, on cal incloure les inspeccions reglamentaries OCA.
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Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, ACS, legionel·la,
climatització i gas), on cal incloure les inspeccions reglamentaries OCA.



Manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació elèctrica, on cal incloure les inspeccions
reglamentàries OCA.



Manteniment preventiu i correctiu de desguassos i buneres.



Manteniment preventiu i correctiu de diferents rams d’oficis.

o

Llauneria

o

Ram de Serraller

o

Ram de paleta

o

Vidrieria, persianes i cortines

o

Ram de fuster

o

Ram de pintor

Aquestes obligacions les pot dur a terme directament o mitjançant la seva contractació a empreses
especialitzades, lliurant, en aquest cas, els diferents contractes al Servei d’Esport.
Igualment, respondrà dels danys derivats de l'ús del mobiliari per part dels seus membres i usuaris, bé per
acció o per omissió, havent de procedir a la seva reparació o substitució per altres d'igual o similar qualitat,
prèvia autorització de l'Ajuntament. Per la qual cosa haurà de subscriure una assegurança per responsabilitat
civil per un capital mínim de 300.000 euros.
L’entitat s'haurà de fer càrrec de la contractació i abonament de tots els subministraments necessaris per la
seva activitat (electricitat, aigua, telèfon, gas, etc.), de la neteja de l'espai cedit, així com de la tramitació (en
relació als subministraments) dels permisos que siguin necessaris.
L'Ajuntament es farà càrrec del manteniment i reparacions de l'estructura, de la coberta, la xarxa general de
clavegueram i escomeses de les xarxes de subministrament, exclòs el comptador i la distribució interior de les
instal·lacions.
L’Ajuntament facilitarà l’equipament en un estat adequat i amb els elements d’infraestructura esportiva que
possibilitin el desenvolupament de la pràctica i activitats esportives d’acord amb el projecte a desenvolupar.
Per tal que l’Ajuntament estigui plenament informat de l’estat de l’equipament objecte de cessió, l’entitat haurà
de comunica periòdicament (entre un i tres mesos) totes les incidències que durant aquest període s’hagin
produït i com i quan han estat resoltes. Així mateix vindrà obligada a comunicar en la major brevetat possible
les incidències que puguin produir en aquells apartats en que el manteniment i conservació sigui obligació de
l’Ajuntament d’acord amb l’anteriorment esmentat.
Cànon i despeses de manteniment
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Tenint el caràcter d’entitat sense ànim de lucre per part de l’entitat a qui s’atorga la llicència el fet que amb la
llicència d’ús privatiu es vol fomentar d’esport per tothom i de base, no s’estableix cap cànon ni cap altre
contraprestació, llevat d’assumir pel seu compte i càrrec les despeses de manteniment i conservació.
Règim d’infraccions i sancions
El incompliments de les obligacions per part de l’entitat a qui s’atorga la cessió temporal es classificaran
atenen la seva transcendència i/o importància en lleus, greus i molts greus i envers a aquests l’Ajuntament li
podrà imposar les sancions corresponents a través de l’òrgan competent, prèvia audiència de l’interessat i de
conformitat amb els que s’estableix en les disposicions legals, administratives i reglamentaries d’aplicació als
bens de domini públic. En qualsevol cas, en el conveni que es subscrigui amb l’entitat seleccionada s’establirà
tant les infraccions objecte de sanció com les sancions adients que es podran imposar.
Comitè tècnic o Mesa de valoració.
Per tal de valorar els criteris avaluables mitjançant un judici de valor, juntament amb l’aprovació d’aquestes
bases, es crea un comitè tècnic o mesa de valoració format per un mínim de tres membres entre personal
tècnic qualificat del propi Ajuntament. En qualsevol cas, un d’aquests membres haurà de ser jurista per tal que
pugui actuar com a secretari/a i aixecar acta de les decisions que s’adoptin al respecte. El seu nomenament
es farà en el mateix acte administratiu en que s’aprovin inicialment les present Bases.
Un cop finalitat el procés de selecció, aquest Comitè o Mesa emetrà proposta d’atorgament de la llicència d’ús
temporal objecte de la present cessió.
La constitució i funcionament d’aquest Comitè tècnic serà similar o igual a les Meses de contractació que
recull la LCSP, per la qual cosa, tot el no recollit en aquestes Bases s’estarà a la regulació vigent sobre
aquestes.
Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds hauran de ser presentades en el Registre de l’Ajuntament de Sabadell en el termini de 15 dies
hàbils a partir de la publicació de l’anunci al butlletí oficial de la província, sens perjudici que es pugui publicar
o fer difusió en mitjans de comunicació local, a fi i efecte de donar la major difusió i concurrència possible. Si
el termini de presentació acaba en dissabte o festiu, aquest quedarà prorrogat automàticament fins el dilluns o
dia no festiu següent.
Documentació que caldrà presentar sobre capacitat i solvència de l’entitat sense ànim de lucre que vulgui
concórrer a la selecció per la present cessió, juntament amb la resta de documentació requerida sobre el
projecte o programa a desenvolupar que es proposi:
-

Estatuts de l’entitat degudament enregistrat per la Generalitat de Catalunya

-

Numero de registre d’entitat

-

Acord social del nomenament vigent del president de l’entitat.

-

Targeta del NIF

-

Certificat de no tenir deutes amb l’AEAT, TGSS, Generalitat de Catalunya.

-

Acreditació, en el seu cas, de l’experiència en la gestió d’activitats esportives similar a la pretesa en
l’equipament objecte de cessió.

Tota la documentació requerida, administrativa i tècnica, es presentarà en un únic sobre en el Registre de
l’Ajuntament de Sabadell dins del termini fixat, en l’horari que s’indiqui a la pàgina web de l’Ajuntament de
Sabadell, adreça del registre c. de la Indústria, 10, 08202, Sabadell, Telèfon: 010 - 93 745 31 10, Fax: 93 745
33 78, adreça de correu electrònic: 010@ajsabadell.cat.
Obertura i examen de sol·licituds
Finalitzat el termini de presentació, el tercer dia hàbil següent es procedirà en acte públic a l’obertura de les
sol·licituds presentades amb la documentació administrativa i tècnica per part del Comitè tècnic, un cop s’hagi
constituït com a tal pels seus membres.
No obstant l’anterior, aquesta data es podrà ajornar fins el termini màxim de 20 dies hàbils, comptats des de
l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds per raons justificades a l’expedient. Entre
aquestes raons hi ha el fet que s’hagin presentat reclamacions i/o al·legacions contra l’aprovació inicial
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d’aquestes Bases. En qualsevol cas, fins que no siguin resoltes aquestes reclamacions i/o al·legacions, no es
podrà procedir a l’obertura del sobres presentats..
De totes les actuacions conforme a l’anteriorment esmentat es deixaran constància a les actes corresponents
en les quals es reflectirà el resultat del procediment i les seves incidències.
El Comitè tècnic de valoració per tal de poder decidir i emetre la seva proposta podrà demanar a l'entitat la
documentació complementària que estimi oportuna.
Annex 1. Plànols de l’equipament
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“

3.- L’atorgament de la llicència d’ús privatiu temporal de domini públic d’acord amb les
Bases abans transcrites, no faculta ni autoritza a fer cap modificació o transformació del
domini públic, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat
pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
4.- En data 1 d’octubre de 2021 s’ha emès informe jurídic favorable per la responsable
jurídica del Servei d’Esport i que consta en l’expedient administratiu.
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5.- Aquest expedient no està subjecte al règim de fiscalització prèvia.
Fonaments de Dret
1.- La legislació bàsica de l’Estat en matèria de règim local, continguda principalment a la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els preceptes de
caràcter bàsic del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
2.- La legislació bàsica de l’Estat en matèria de patrimoni, continguda en la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
3.- El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals de Catalunya.
4- L’article 57 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per
decret 336/1988, de 17 d’octubre, permet l’ús privatiu de béns de domini públic a favor de
tercers, i estableix:
“Article 57
57.1 L'ús privatiu és el constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini
públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats.
57.2 L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta
subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a
indemnització, si s'escau. La sol·licitud de la llicència s'ha de resoldre en el termini de dos
mesos a comptar de la petició, transcorregut el qual sense que s'hagi resolt expressament
s'entén desestimada.
57.3 En el cas que els sol·licitants siguin més d'un s'han de tenir en compte els principis
d'objectivitat, publicitat i concurrència.”

5.- Els articles 54, 57, 58 i 60.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals. En el mateix sentit, ho disposa l’article 218.4 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
6.- La disposició final segona i l’article 84 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques.
7.- L’article 39.1.c) de la Llei de l’Esport, aprovat per Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de
juliol.
8.- La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, en
allò que sigui d’obligat compliment per part dels ens locals; i el RD 1373/2009, de 28
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d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Administracions Públiques del
que es desprèn que el procediment per a l’atorgament de les llicències respondrà als
principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.
9.- El decret d’Alcaldia 7579/2020, de 2 de novembre, per delegació especial del Servei
d’Esports es delega a la Regidora d’Esports, entre altres competències, les llicències d’ús
privatiu de domini públic, sempre que siguin béns adscrits als serveis esportius.
D’aquesta normativa són destacables les següents consideracions jurídiques:
L’ús privatiu és el constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció del domini
públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats i si no
comporta la transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a l’atorgament
d’una llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a indemnització, si s’escau –
article 57 del DRPEL.
Aquesta autorització té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions
que se suscitin respecte a la interpretació i compliment de les seves condicions, derivades
d’aquestes bases, serà competent per conèixer-les la jurisdicció contenciosa
administrativa. Donat el caràcter exclusivament administratiu de la llicència, totes les
qüestions i divergències que sorgeixin hauran de ser resoltes per la via administrativa i per
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Aquesta llicència es concedeix a precari, de manera que pot ser revocable si les
circumstàncies d’interès públic així ho aconsellen, o si s’incompleix o s’altera l’objecte de
l’autorització, sense dret a indemnització. i sense perjudici que l’eventual celebració
d’actes extraordinaris esdevindrà prioritària, prèvia comunicació a l’entitat.
En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per Decret
d’Alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de novembre de 2020,
RESOLC
Primer.- Aprovar inicialment el document annex “BASES PER A LA CESSIÓ
MITJANÇANT LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU TEMPORAL PER LA GESTIÓ DEL GIMNAS
MUNICIPAL DE SABADELL”, que s’ha transcrit en la part expositiva, de conformitat a
l’informe tècnic de data 1 d’octubre de 2021 emès a l’efecte, amb referència ESP15I041I i
codi segur de verificació número 2E2W 1U65 4458 3P4A 0D8U que permet la
comprovació de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Sabadell, i en virtut del que disposa l’article 57.2 i 3 del Reglament del
patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en relació amb el
que disposa l’article 218.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, segons el detall següent:
Annex

1

Descripció document
Bases per a la cessió mitjançant
llicència d'ús privatiu temporal per la
gestió del Gimnàs Municipal de
Sabadell

Referència

Codi segur verificació

ESP15I041I

2E2W 1U65 4458 3P4A 0D8U

Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini d’un mes les Bases aprovades
anteriorment, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, a més del taulell d’Edictes de
la Seu Electrònica de l’Ajuntament, transcorregut el qual sense haver-se formulat
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reclamacions o al·legacions, quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar
cap altra resolució de manera expressa
Tercer.- Iniciar convocatòria pública per concurrència per l’atorgament de la
llicència d’ús privatiu temporal per la cessió del gimnàs municipal de Sabadell, d’acord
amb les bases aprovades en la resolució primera anterior, per tal que qui estigui
interessat i reuneixi els requisits exigits, pugui presentar les seves sol·licituds dins del
termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci corresponent, l’atorgament de
la qual, en tot cas, resta condicionada a l’aprovació definitiva de les esmentades Bases.
Quart.- Nomenar els membres del Comitè tècnic d’experts per tal de valorar els criteris
avaluables mitjançant un judici de valor de les propostes presentades i, si s’escau,
proposar a qui s’ha d’atorgar la llicencia temporal, d’acord amb l’establert en les Bases
anteriorment aprovades, la composició del qual es la següent:
President: El Cap del Servei d’Esports i com a substituta la coordinadora adjunta de
l’Àrea de Presidència i Drets Socials.
Vocals:
- La Cap de la secció d’instal·lacions esportives municipals del Servei d’Esports i com a
substitut, el Cap de l’Oficina Tècnica de Cultura.
-

El Cap de la secció de promoció i activitats esportives del Servei d’Esports i com a
substitut la Cap de Biblioteques de Cultura.

-

La tècnica superior en dret adscrita a la secció d’Administració del Servei d’Esports,
que exerceix les funcions de Secretària del Comitè tècnic. I com a substitut el Cap
d’Administració del Servei d’Esports.

I perquè consti, signo aquest decret.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG
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