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COMUNICAT D'ALCALDIA 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona 
desestima el recurs contenciós-administratiu presentat pel 
Club Siglo XX i considera que el contracte d'arrendament d'una 
part del poliesportiu municipal entre l'entitat i l'Ajuntament de 
la Bisbal del Penedès és nul de ple dret. 
 
El Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Tarragona 
desestima el recurs contenciós-administratiu presentat pel 
Club Siglo XX, considera que el contracte d'arrendament d'una 
part del poliesportiu municipal entre l'entitat i l'Ajuntament de 
la Bisbal del Penedès és nul de ple dret i considera que no té 
dret a percebre la indemnització que sol·licitava l'entitat. 
  
Club Siglo XX està celebrant els 50 anys des de la seva creació 
i podrà continuar celebrant els actes en els espais que sol·liciti 
a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Des de l'Ajuntament 
posem a disposició de totes les entitats els espais municipals 
perquè puguin organitzar actes, activitats i reunions per als 
seus socis i oberts a tothom, com hem expressat en reiterades 
ocasions. 
 
El Ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès celebrat el 4 d'agost de 
2020 va declarar d'ofici la nul·litat de ple dret del contracte 
d'arrendament del poliesportiu municipal subscrit el 30 d'octubre de 
2013 amb l'entitat Club Siglo XX, ja que d'acord amb el dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora i els informes tècnics i jurídics sol·licitats, 
el contracte no es podia adjudicar de forma directa, pel fet que 
el poliesportiu municipal està classificat com a bé demanial, i s'hauria 
d'haver fet per concurrència pública (obert a tothom). 
 
L'octubre de 2022 l'entitat Club Siglo XX va presentar un recurs 
contenciós-administratiu contra aquest acord del Ple, al·legant vicis en 
el procediment de revisió d'ofici i que el contracte d'arrendament és 
conforme a Dret. 
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El setembre de 2022 s'ha conegut la sentència del Jutjat Contenciós-
Administratiu núm. 1 de Tarragona, la qual desestima el recurs 
interposat per Club Siglo XX i conclou que el contracte 
d'arrendament del poliesportiu municipal signat entre aquesta 
entitat i l'Ajuntament és nul de ple dret. Contra aquesta sentència, 
que no és ferma, l'entitat pot presentar un recurs d'apel·lació al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
La sentència conclou que: 
 

1.-En el recurs, l'entitat argumenta que la ràpida convocatòria 
del Ple del 4 d'agost de 2020 li va causar indefensió. La sentència 
considera que l'entitat no té legitimació per al·legar aquest motiu 
i que no li ha causat cap indefensió. 
 
2.-En segon lloc, l'entitat al·lega la caducitat del procediment de 
revisió d'ofici. La sentència conclou que aquest procediment, que 
s'inicia per l'acord del Ple del 16 de setembre de 2019, se suspèn 
amb la sol·licitud per part del Ple del 25 de febrer de 2022 del 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora per un període màxim 
de tres mesos. Però, el 14 de març de 2022 es produeix una 
suspensió general de terminis fins a l'1 de juny de 2020, per la 
pandèmia de la Covid-19. El dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora arriba el 3 d'agost de 2020, abans d'esgotar-se el 
termini, per la qual cosa la sentència rebutja l'argument de la 
caducitat. 
 
3.-Així mateix, l'entitat argumenta que s'infringeixen els principis 
de bona fe i confiança legítima. En la sentència, el Jutge recorda 
que es va adjudicar de manera directa i sense concurs, a l'entitat, 
l'arrendament de la part d'un local de més de set-cents metres 
quadrats per una renda de 150 euros al mes i que, 
posteriorment, aquesta entitat ha subarrendat una part cobrant 
1.350 euros al mes, per la qual cosa considera que no 
s'infringeixen els esmentats principis. 
 
4.-L'entitat també argumenta que no s'ha produït cap perjudici a 
l'Ajuntament per la nul·litat del contracte. La sentència considera 
que el perjudici a l'Ajuntament és real i efectiu, perquè l'entitat 
cobra pel lloguer del bar una xifra més de deu vegades superior 
a la renda que paga a l'Ajuntament per l'arrendament de l'espai. 
 
5.-L'entitat al·lega que el poliesportiu municipal està classificat 
com a bé patrimonial i que, per tant, el contracte d'arrendament 
es podia adjudicar de manera directa. La sentència remet a les 
argumentacions del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, 
i considera que és un bé demanial, és a dir, afectat a un servei 
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públic, situat en una parcel·la destinada a equipaments, i que, 
per tant, s'hauria d'haver promogut la concurrència pública. 
 
6.-L'entitat sol·licita la indemnització per les despeses derivades 
del trasllat de l'activitat, en cas que el contracte fos declarat nul. 
La sentència considera inadequada aquesta pretensió perquè es 
tracta d'unes despeses que l'entitat hauria d'haver assumit 
igualment quan s'acabés el contracte (d'aquí a onze anys). 
 
7.-L'entitat també pretén la indemnització pel període que resta 
de contracte. D'acord amb la sentència, l'entitat no té dret a 
percebre cap suma per aquest concepte, posant de manifest la 
desproporció entre el que abonava a l'Ajuntament (150 euros 
mensuals) i el preu real; i considerant que l'entitat tenia 
garantida una subvenció durant vint anys, contravenint els 
principis que regeixen les subvencions públiques, esdevenint una 
causa més per declarar nul el contracte. 

 
La sentència, que desestima el recurs interposat per Club Siglo 
XX, conclou que el contracte d'arrendament del poliesportiu 
municipal entre aquesta entitat i l'Ajuntament és nul de ple 
dret, perquè es va seguir un procediment incorrecte per a la 
cessió del seu ús, sense concurrència pública i per un preu molt 
inferior al de mercat. Així mateix, recorda que no s'està privant 
l'entitat d'un immoble de la seva propietat, ja que el bé és 
propietat de l'Ajuntament.  
 
 
INFORMACIÓ SOBRE EL CONTRACTE A QUÈ FA 
REFERÈNCIA LA SENTÈNCIA 
 
L'Ajuntament és titular de la finca situada a l'avinguda Baix Penedès 
s/n, on es troba el poliesportiu municipal. Anteriorment, aquesta finca 
era propietat de FIDSA (Fomento e Instalaciones Deportivas, SA) i 
mitjançant permuta amb una parcel·la del polígon industrial va passar 
a ser municipal el 2011. El Ple del 17 de setembre de 2013, va acordar 
aprovar l'arrendament de la finca que conforma el poliesportiu de la 
Bisbal del Penedès a l'associació Club Siglo XX, mitjançant un 
procediment directe i amb un preu bonificat i permetent el 
subarrendament de la part del local destinada a bar - restaurant per 
part de l'arrendatari. En aquest acord, es considera que el 
poliesportiu està classificat com a bé patrimonial. 
 
El mes d'octubre de 2013 es va signar el contracte d'arrendament 
d'aquest espai entre l'Ajuntament i l'entitat Club Siglo XX per una renda 
de 150 euros mensuals i un termini de 20 anys; fent constar que el 
poliesportiu municipal està classificat com a bé patrimonial i que, per 
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això, es pot cedir directament, sense concurs. Quant a la part del 
bar-restaurant, en l'actualitat està subarrendada per 1.350€ 
mensuals. 
 
Tenint en compte que, en realitat, el poliesportiu municipal és 
un bé que està classificat com a "bé de domini públic" i no 
"patrimonial" (tal com es va considerar en l'acord amb l'associació 
Club Siglo XX), l'Ajuntament no pot establir el seu ús privatiu a 
través d'un contracte d'arrendament, sinó que per permetre tal ús 
ha d'atorgar una llicència d'ocupació temporal o una concessió de 
domini públic, o procedir a la licitació per a l'adjudicació d'un contracte 
de serveis o de gestió de serveis públics, en tots els casos, amb 
respecte als principis de publicitat i concurrència, és a dir: per cedir 
l'ús del poliesportiu municipal cal dur a terme un procediment 
que garanteixi la concurrència pública, a fi que tots els 
interessats s'hi puguin presentar i, en aquest cas, no es va fer 
així. 
 
Quan l'Ajuntament va detectar que l'any 2013 es va signar un 
contracte de lloguer del poliesportiu municipal amb l'entitat 
Club Siglo XX sense l'oportuna concurrència pública, es va 
considerar necessari iniciar l'expedient de revisió d'ofici de 
l'esmentat contracte per a la seva possible declaració de 
nul·litat de ple dret. Per això, el Ple del 16 de setembre de 2019 va 
aprovar iniciar l'expedient de revisió d'ofici per declarar la nul·litat de 
ple dret de l'acord del Ple del 17 de setembre de 2013, pel qual s'aprova 
l'arrendament de la finca que conforma el poliesportiu a l'associació 
Club Siglo XX, mitjançant procediment directe i amb preu bonificat, i 
permetent el subarrendament de la part del local destinada a bar - 
restaurant per part de l'arrendatari, així com del contracte 
d'arrendament subscrit el 30 d'octubre de 2013. 
 
Havent desestimat les al·legacions presentades pels interessats en el 
termini establert, el Ple del 25 de febrer de 2022 va aprovar sol·licitar 
dictamen a la Comissió Jurídica Assessora sobre aquest assumpte. El 
28 de juliol de 2022 la Comissió Jurídica Assessora va emetre el 
dictamen 198/2020, el qual concloïa: 
 
"S'informa favorablement sobre la revisió d'ofici instruïda per 
l'Ajuntament de la Bisbal de Penedès amb la finalitat de 
declarar la nul·litat de ple dret d'un acord del Ple de l'any 2013, 
pel qual es va aprovar l'arrendament d'una finca a l’associació 
Club Siglo XX i el contracte subscrit posteriorment". 
 
D'aquest dictamen, que consta de 43 pàgines, cal destacar les 
següents causes de nul·litat del contracte: 
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-"La Comissió Jurídica Assessora conclou que, en el moment de 
l'adjudicació directa del contracte d'arrendament, el bé 
arrendat tenia naturalesa demanial". 

 
El caràcter demanial del bé ve determinat pel fet que aquest està 
afectat a un servei públic, com és un camp d'esports. 
 

-"La Comissió considera que concorre la causa de nul·litat 
de la lletra e) de l'article 62.1 de la LRJPAC". 

 
L'article 62.1 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú 
(i ara article 47.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques), relaciona els actes de les 
Administracions Públiques que són nuls de ple dret. L'apartat e) diu 
"els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment 
establert o de les normes que continguin les regles essencials per la 
formació de la voluntat dels òrgans col·legiats". 
 
Per tot plegat, el Ple del 4 d'agost de 2020 va declarar d'ofici la nul·litat 
de ple dret del contracte d'arrendament del poliesportiu municipal 
signat amb l'entitat Club Siglo XX, ja que d'acord amb el dictamen de 
la Comissió Jurídica Assessora i els informes tècnics i jurídics 
sol·licitats, el contracte no es podia adjudicar de forma directa, atesa 
la naturalesa demanial del bé, sinó que s'hauria d'haver promogut la 
concurrència pública.  
 
Aquest mes, el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de 
Tarragona ha desestimat el recurs contenciós-administratiu 
presentat pel Club Siglo XX -contra l'acord de Ple que declarava 
d'ofici la nul·litat de ple dret del contracte d'arrendament del 
poliesportiu municipal subscrit el 30 d'octubre de 2013 a 
l'entitat Club Siglo XX- considerant que el contracte 
d'arrendament d'una part del poliesportiu municipal entre 
l'entitat i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès és nul de ple 
dret i considera que no té dret a percebre la indemnització que 
sol·licitava l'entitat. 
 

 
Agnès Ferré i Cañellas 

A la Bisbal del Penedès, 7 de setembre de 2022 
 
 


