
Exercicis pràctics I 
Tàrrega, 24 d’octubre de 2018 
Roger Cots 
 
 
A) INTERPRETACIÓ 
 

1.-Contracte de l’obra projectada en el Pla especial urbanístic per a 
l’abastament d’aigua en alta  

Qüestió: Determinar quina és la pressió a la qual s’han de realitzar les 
proves de pressió de les canonades del tram d’impulsió entre el dipòsit X 
fins al dipòsit Y, això és: si aquestes s’han de realitzar a la pressió 
nominal de les canonades (25 bar) o bé a la pressió determinada per la 
norma UNE-EN 805 (30 bar).  

Respecte a aquests diferents valors, cal indicar que, mentre que la pressió 
nominal és un concepte comercial, que serveix per a classificar o tipificar els 
diferents tipus de tubs, i que coincideix amb la pressió de treball a 20 oC; les 
normes UNE (acrònim de Una Norma Espanyola) es corresponen, en canvi, 
amb estàndards creats pels comitès tècnics de normalització de l’Associació 
Espanyola de Normalització i Certificació. En el cas concret que ens ocupa, la 
Norma UNE-EN 805 aplica, respecte a la pressió nominal, uns factors de 
correcció per a aquells supòsits en què la temperatura de treball és diferent de 
20 oC.  

El Plec de condicions del contracte i, en particular, amb el seu apartat 1.4, 
referit als documents del Projecte, el Projecte consta dels documents següents:  

Document núm. 1: Memòria i annexos; Document núm. 2: Plànols; Document 
núm. 3: Plec de condicions; i Document núm. 4: Pressupost o quadres de 
preus.  

Segons el mateix apartat 1.4, en cas de contradicció o incompatibilitat entre els 
documents indicats, prevalen, en primer lloc, els plànols; en segon terme, el 
pressupost o quadres de preus, en considerar que és el document més detallat 
i específic; i en tercer lloc, el Plec i la memòria.  

Tenint en compte aquestes regles i seguint l’ordre de prelació indicat, respecte 
a les proves de pressió s’ha d’indicar el següent: 

 
‒ Els plànols del Projecte no contenen cap al·lusió a les proves de pressió; ja 



que el plànol 5, referit a l’actuació 3  es limita a indicar el diàmetre de la 
canonada i la pressió nominal.  

‒ Els pressupostos de l’obra o quadres de preus sí que es refereixen a les 
proves de pressió.  

En particular, la partida pressupostària amb el Codi JFV2230C, té la següent 
descripció: “Prova de pressió i estanqueïtat de canonada, segons la norma 
UNE-EN 805, d’acord amb la pressió nominal indicada en el perfil del 
DOCUMENT 2. La prova de pressió s’efectuarà per material i trams de pressió. 
Inclou expedició de certificat.”  

‒ Per últim, el Plec de condicions també fa referència a les proves de pressió, 
tot i que en uns termes diferents a aquells que recullen els pressupostos de 
l’obra o quadres de preus.  

Així, el capítol 4 del Plec de condicions, referit a “Proves i assaigs”, determina 
que “En finalitzar l’obra, i abans de la posada en marxa de cada element, 
s’hauran de realitzar les corresponents proves de funcionament (màquines i 
automatitzacions) i estanqueïtat, segons els protocols que en el seu moment 
determini la direcció facultativa de les obres, o en tot cas  segons proves 
normalitzades”. L’apartat 3 d’aquest mateix capítol (“Canonades a pressió”) 
disposa que “Es realitzarà una prova de pressió a la pressió nominal de la 
canonada”.  

Qüestió: Contradicció entre el pressupost o quadre de preus i els plecs de 
condicions? Que preval?  

Qüestió: Com interpretarem el contracte? Amb quines regles? 

 

2.- Possibilitat de contractació fora del contracte concessional constitutiu 
de la societat mixta 

Qüestió: Abast de les facultats d’Aigües de Barcelona, societat economía 
mixta  “per contractar obres i serveis fora de l’objecte específic i del 
perímetre funcional, territorial i institucional previstos en el contracte 
concessional constitutiu de la societat mixta, en el sentit de negar 
aquestes facultats quan no es refereixin estrictament a l’objecte i àmbit 
territorial i institucional del servei del cicle integral de l’aigua segons es 
defineix en el conveni de 30 de juliol de 2013 i a la memòria, estatuts i 
reglament del servei.  



Per part de l’ administració se sustenta que el contracte concessional no ho 
autoritza per no romandre contemplat en aquest.  

 

3.- Interpretació de contracte sobre la concessió de la gestió del servei 
públic del complex esportiu i la piscina coberta  

Qüestió: L’aportació anual de l’Ajuntament a la concessionària vinculada 
al nombre d’abonats a l’equipament esportiu, de la qual l’Ajuntament 
s’entén deslliurada en haver transcorregut un període de 8 anys, com 
estableix la plica presentada en el seu moment pel concessionari. L’ 
Ajuntament realitza uan bona interpretació tenint en compte: 

La concessionària va presentar un escrit en què s’oposava a la interpretació del 
contracte per entendre que en el moment de presentació de la plica es va 
limitar a complir amb els plecs de clàusules, que demanaven presentar un 
compte de resultats a 8 anys, malgrat que la concessió tenia una durada de 15 
anys. Però que en qualsevol cas entén que les aportacions municipals tenen la 
mateixa vigència que el contracte, i assenyala, també, que les instal·lacions 
són deficitàries i que la corporació ha de restablir l’equilibri econòmic del 
contracte, d’acord amb les clàusules 7.3 i 14 del plec de clàusules, i continuar 
realitzant les aportacions.  

 El cànon a abonar a l’Administració es fixa en el 50 % del resultat dels 
beneficis de la concessió (clàusula 6 del contracte). En aquest punt, cal indicar 
que l’adjudicatari va millorar la proposta de cànon continguda en el pec de 
condicions, que preveia abonar a l’Administració únicament el 20 % dels 
resultats dels beneficis de la concessió.  

Des del punt de vista econòmic, també s’ha de tenir present el “Compte de 
resultats a 8 anys” presentat per l’adjudicatària juntament amb la seva proposta 
econòmica, el qual preveu una aportació municipal que varia en funció del 
nombre d’abonats, i que no està recollida expressament en el plec ni tampoc 
en el contracte.  

 

4.- Interpretació del Plec de clàusules del contracte de concessió 
administrativa de gestió del servei públic, amb obra, Residència i Centre 
de Dia per a Gent Gran  

Qüestió: La controvèrsia interpretativa se centra a determinar quin ha 
estat el cost total de la inversió realitzada per tal de construir 
l’equipament de residència i centre de dia per a gent gran i, en el cas que 



es conclogui que s’ha produït un estalvi en el cost estimat inicialment, en 
quins termes aquest ha de repercutir en l’Ajuntament? 

La  clàusula 8 assenyala que: “El fet d’aconseguir uns preus de construcció i 
d’instal·lacions més baixos que els previstos comportarà una reducció en la 
inversió total que repercutirà tant en l’empresa adjudicatària com en 
l’Ajuntament pel que fa a la construcció, i en l’empesa adjudicatària 
exclusivament pel què fa a l’equipament.  

Segons l’ Ajuntament el  cost total de l’obra  no ha d’incorporar cap import en 
concepte de quotes d’IVA ja que aquestes han estat neutres per la 
concessionària i, per tant, no són subvencionables d’acord amb el Plec, el 
contracte i la Llei de subvencions.  

L’estalvi obtingut respecte de les magnituds que preveia el Plec i el contracte 
ha estat de 791.376,06 euros. D’acord amb els coeficients de finançament que 
es dedueixen del Plec i el contracte, l’estalvi per a l’Ajuntament és del 48,10 % 
(380.651,88 euros) i l’estalvi per al concessionari és del 51,90 % (410.724,18 
euros).  

Atès que l’Ajuntament va efectuar pagaments al concessionari per un import de 
2.220.877,01 euros (48,10 % de la magnitud prevista inicialment) i tenint en 
compte el cost total efectiu (més baix que l’inicialment previst), cal que 
l’Ajuntament tramiti un expedient de reintegrament al seu favor respecte de la 
part d’estalvi que li correspon, és a dir, 380.651,88 euros.  

La concessionària va formular al·legacions i es va oposar, i, en particular, a la 
inclusió de l’IVA en el càlcul de la subvenció. L’empresa afirma que l’import 
total de la inversió realitzada ha estat superior als 4.617.676,60 euros estimats 
inicialment (tot i que no concreta quina ha estat exactament la inversió final que 
efectivament s’ha dut a terme) i al·lega, així mateix, que “no existeix cap 
menció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
determini el percentatge de participació de l’Ajuntament sobre la inversió total 
efectuada”, tot adduint que aquest es limita a fixar l’import del finançament a 
aportar per l’Ajuntament i establir que el concessionari n’ha d’assumir la resta.  

 

5.- Interpretació d’un contracte de serveis de manteniment relativa a l’IPC 

Qüestió: La controvèrsia interpretativa se centra, bàsicament, a 
determinar si el contracte pot ser objecte de revisió de preus a partir dels 
anys 2015 i 2016, o ha de romandre invariable, en vista de l’aparent 
contradicció que es pot donar considerant els plecs de clàusules 
administratives particulars (clàusula vint-i-sisena i apartat M del quadre 



de característiques), l’oferta formulada pel licitador i el document 
contractual signat (clàusula sisena). Tot això amb la particularitat que 
l’índex de revisió de l’IPC és negatiu.  

El 5 de desembre de 2014, la contractista va sol·licitar l’increment del preu 
anual del contracte per a l’any 2014 en un import de 71.952,30 euros, IVA 
inclòs, com a conseqüència de les ampliacions de les instal·lacions i dels 
elements objecte del contracte. El cap del Servei de Suport Intern, amb el 
vistiplau del secretari general, va informar favorablement el 15 de gener de 
2015 sobre la modificació del contracte per increment d’inventari.  

D’altra banda, la Secció Econòmica, Comptable i Pressupostària de la Unitat 
d’Intervenció va informar el 17 de febrer de 2015, també amb caràcter 
favorable, sobre l’increment d’inventari per un import de 71.952,30 euros. En el 
mateix informe, però, va posar de manifest, d’ofici, que, en relació amb la 
revisió de preus unitaris per a l’any 2015, caldria aplicar el mateix percentatge 
del 85 % sobre l’IPC previst en el Plec sobre -1 % del preu modificat, atès que 
ja s’havia fet públic que la variació de l’IPC del 2014 havia estat de -1%.  

El conflicte interpretatiu es va iniciar a partir d’aquesta darrera consideració 
efectuada per l’economista municipal, que implicava una minoració del preu del 
contracte, que passava de 1.117.524,34 euros l’any 2014, a 1.108.394,31 
euros per a l’any 2015. De fet, la discrepància interpretativa contractual cal 
situar-la, inicialment, entre l’economista municipal i la Unitat de Contractació, ja 
que el primer interpreta que els preus del contracte s’han de revisar d’acord 
amb l’IPC, encara que aquest sigui negatiu, i, en canvi, la Unitat de 
Contractació interpreta que el preu del contracte s’ha de mantenir invariable, ja 
que en l’oferta formulada pel contractista, en fase de licitació, es va 
comprometre a aplicar un coeficient de revisió de preus “0” per als anys 2015 i 
2016.  

La proposta de resolució interpretativa es pronuncia en el sentit de considerar 
que el preu s’ha de revisar, per a l’any 2015, mitjançant l’aplicació del 
percentatge del 85 % sobre la variació de l’índex de preus al consum general 
en l’àmbit estatal elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 
corresponent a l’any 2014 (-1 %).  

 

 

 

 



6.- Interpretació del contracte de gestió de servei públic de 
subministrament d’aigua potable i sanejament en un municipi formalitzat 
amb l’empresa A en relació a la gratuïtat d’ aigua subministrada o la 
gratuïtat dels tributs que es deriven 

 

Qüestió: la controvèrsia gira al voltant de si l’article 25 del Plec de 
condicions economicoadministratives que regeixen el contracte i els 
apartats relatius a l’oferta econòmica presentada per l’empresa en fase de 
licitació, fan referencia a la gratuïtat d’aigua subministrada o cal entendre 
que inclouen la gratuïtat dels tributs que es deriven d’aquest consum.  

“Article 25. Subministrament als serveis municipals  

[...] 3. El subministrament d’aigua als serveis i instal·lacions de dependència 
econòmica municipal, directa o indirecta, gaudirà d’exempció total en el 
pagament del mateix fins a un volum anual equivalents al percentatge ofertat 
per l’adjudicatari, sobre el volum total facturats als abonats, amb un volum 

mínim garantit de 300.000 m3 l’any. El volum que excedeixi d’aquesta 
quantitat, serà facturat al preu unitari ofertat per l’adjudicatari.”  

En l’oferta presentada per la societat adjudicatària es disposava que l’empresa: 

“es compromet a aportar tots els 250.000 m3/any sense cap cost, és a dir, 
gratuïtament per a l’Ajuntament i usuaris del servei d’aigua i sanejament de B”. 
Així mateix, la mateixa oferta establia que l’empresa “ofereix el 
subministrament de forma gratuïta d’un volum anual equivalent al 10 % del 
volum total facturat als abonats pels serveis i instal·lacions de dependència 
econòmica municipal per al consum d’aigua que superi aquesta quantitat, 

s’oferta un preu unitari de 0 ptes./m3”.  

Aquestes clàusules transcrites són interpretades per l’Ajuntament en la seva 
proposta en el sentit que el contracte estableix “la gratuïtat total dels consums 
municipals, sense reserves ni exclusions de cap tipus, amb la qual cosa el 
cànon de l’ACA, concretament, i altres tributs que es deriven d’aquets consums 
no han de ser assumits per la corporació”.  

Pel que respecte a la concessionària, aquesta s’oposa a la interpretació de 
l’Ajuntament mitjançant escrit de data 4 de febrer de 2014, presentat en el 
tràmit d’audiència. Argumenta la discrepància en el fet que la interpretació és 
contaria als propis actes, ja que l’Ajuntament s’ha fet càrrec dels tributs 
corresponents als consums municipals en la literalitat de les condicions, ja que 
la gratuïtat fa referència al consum i no als tributs; considera que uns plecs 
contractuals no poden, com pretén l’Ajuntament, modificar el subjecte passiu 



establert a la Llei general tributària. A l’últim, manifesta que existeix nul·litat de 
ple dret de l’acord de la Junta de Govern Local per tractar-se d’un òrgan 
incompetent.  

 

7.- Interpretació del contracte per a la gestió del servei públic de transport 
regular intern de viatgers i escolar en relació al preu en la  prestació del 
servei. 

Qüestió: es tracta de determinar si quan en documents contractuals es 
parla de serveis discrecionals s’ha d’entendre que es fa referència 
únicament als serveis discrecionals amb reiteració d’itinerari recollits als 
plecs de licitació, o bé es refereix a tot tipus de serveis discrecionals que 
s’encarregui a l’empresa contractista i que entrin en l’àmbit de les seves 
competències de l’ administración contractant 

 

B) RESOLUCIONS CONTRACTUALS 

 

8.- Resolució del contracte subscrit  per les obres “Nova escola bressol 
municipal 2a fase”  

Qüestió: es tracta determinar si formalment el procediment per acometre 
la resolució és correcte 

1. El 8 de juny de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament  va acordar 
adjudicar a l’empresa C, el contracte administratiu d’obres “Nova escola bressol 
municipal 2a fase”, amb un pressupost de 417.291,25 euros (IVA inclòs) i un 
termini d’execució de 16 setmanes, a comptar de l’endemà de la formalització 
del contracte, que va tenir lloc el 9 de juny de 2015.  

2. Entre d’altra documentació, l’expedient rebut incorpora el plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del contracte; l’acta de comprovació del 
replanteig, del mateix dia 9 de juny de 2015, i l’aprovació per la Junta de 
Govern Local de les factures i les certificacions d’obra núm. 1, 2, 3, 4 i 5 
presentades per la contractista.  

3. Mitjançant una instància presentada el 25 de setembre de 2015, la 
contractista va demanar a l’Ajuntament una ampliació del termini de lliurament 
de l’obra final per al 12 d’octubre de 2015, atesos els terminis d’entrega de 
diversos materials per part d’industrials externs.  

4. I, per una nova instància presentada el 19 d’octubre de 2015, el contractista, 



en vista del retard en l’execució de les obres, i com una compensació pel retard 
en el seu lliurament, proposava realitzar els treballs de pintura exterior de 
l’edifici, els quals no figuraven com a millores al pressupost acceptat.  

5. El 5 de novembre de 2015, l’arquitecta municipal va emetre un informe en 
relació amb l’execució del contracte i amb l’incompliment per part de l’empresa 
de les clàusules contractuals 3a i 21a, atès que, per causes que li eren 
imputables, no havia finalitzat l’obra dins el termini fixat –abans del 9 d’octubre 
de 2015–. Aquest informe incloïa dos annexos.  

6. Per un nou informe de 28 de desembre de 2015, l’arquitecta municipal va 
proposar imposar a l’adjudicatària una multa de 34.486,88 euros per haver 
comès una infracció molt greu – incomplir el termini d’execució contractual– i, 
així mateix, va informar desfavorablement sobre la proposta de l’empresa 
d’executar treballs de pintura exterior de l’edifici, en compensació pel retard en 
l’entrega de l’obra.  

7. A través d’un ofici de 25 de gener de 2016, el regidor d’Obres, Serveis, 
Parcs, Jardins, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament  va informar l’empresa del 
resultat de la inspecció realitzada a les obres inacabades, i va requerir-la 
perquè executés els treballs restants –que es detallaven–, en el termini màxim 
de deu dies hàbils.  

8. En resposta al requeriment rebut, l’adjudicatària, el 8 de febrer de 2016, va 
presentar un escrit en què afirmava, entre d’altres, que s’havia inspeccionat 
l’obra i que s’havia comprovat que seguia en condicions òptimes, que s’havia 
procedit a assegurar-la per tal d’evitar danys externs i que es disposava de les 
legalitzacions corresponents de la instal·lació elèctrica, de gas i d’aigua.  

9. Consta incorporat a l’expedient un informe tècnic de la direcció facultativa de 
l’obra nova, emès el 16 de febrer de 2016 a partir de la inspecció efectuada a 
les obres, en què es remarcava la gran envergadura dels incompliments i 
defectes detectats a l’obra executada, i es proposava que s’imposessin a 
l’adjudicatària diverses penalitats per incompliments i compliment defectuós, i 
que se li exigís el compliment de les obligacions que es detallaven.  

10. Per una instància de la mateixa data de 16 de febrer de 2016, 
l’adjudicatària va presentar a l’Ajuntament una documentació sobre l’obra i 
diversos jocs de claus, entre d’altres, de la qual cosa la direcció facultativa de 
l’obra va aixecar acta, per deixar constància dels productes aportats per 
l’empresa.  

11. El mateix dia 16 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Abrera va acordar imposar penalitats a la contractista per un 
import total de 103.460,64 euros, per haver incomplert les condicions especials 



del contracte i els criteris d’adjudicació, i per compliment defectuós del 
contracte. Així mateix, es va acordar exigir-li el compliment de diverses 
obligacions, la qual cosa es va notificar a la interessada per un ofici de 18 de 
febrer de 2016.  

12. El 21 d’abril de 2016, la secretària municipal va emetre un informe sobre el 
règim jurídic aplicable al contracte i sobre l’estat d’execució de l’obra, i es va 
mostrar favorable a la resolució del contracte per incompliment culpable del 
contractista. Igualment, i entre d’altres, va informar que calia dur a terme la 
liquidació de les obres realitzades i la determinació dels danys i perjudicis, i que 
no es retornés la fiança.  

13. El 29 d’abril de 2016, es va emetre l’informe d’Intervenció, en què es 
concloïa informar favorablement sobre la resolució del contracte, es destacava 
la necessitat de determinar els danys i perjudicis i es proposava no retornar la 
fiança i adjudicar, per urgència, el contracte a una altra empresa.  

14. Per mitjà d’un Acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2016, es 
va incoar l’expedient per a la resolució del contracte d’obres esmentat, per 
incompliment culpable del contractista en relació amb les condicions especials 
del contracte, dels criteris d’adjudicació i de les clàusules 33a, 40a, 42a, 52a i 
53a del plec de clàusules del contracte, així com per un compliment defectuós; 
causes de resolució contractual previstes en l’article 223.f) 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.  

15. A través d’un ofici de 17 de maig de 2016, es va atorgar el tràmit de vista i 
d’audiència de l’expedient a la interessada, la qual, per un burofax de 8 de juny 
de 2016, va manifestar l’oposició a la resolució contractual, en no estar d’acord 
amb els fets, i va afirmar que reclamaria judicialment les quantitats pendents de 
pagament.  

16. El 14 de juliol de 2016, va tenir entrada al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge l’expedient tramitat i la petició de 
l’alcalde de l’Ajuntament d’Abrera de trametre’l a la Comissió Jurídica 
Assessora, a fi que n’emetés el dictamen preceptiu.  

17. Mitjançant un ofici de 9 de setembre de 2016, el subdirector general 
d’Assistència Jurídica i Règim Local, de la Direcció General d’Administració 
Local, va sol·licitar a l’Ajuntament  diversa documentació addicional, la qual 
consta que es va aportar.  

18. El 23 de setembre de 2016, la direcció facultativa de l’obra nova va emetre 
un informe tècnic en què es ratificava en les causes d’incompliment del 
contracte i de la imposició de les penalitats detallades en l’informe que s’havia 



emès en data 16 de febrer de 2016.  

19. Per un Acord de 4 d’octubre de 2016, i amb la certificació prèvia de la 
secretària municipal, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va deixar 
constància que el burofax de l’empresa no es podia considerar un escrit 
d’al·legacions, ja que no argumentava, fonamentava ni defensava cap motiu 
que posés en dubte el criteri de l’informe tècnic i la posició de l’Ajuntament.  

20. El 2 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament  va 
proposar resoldre el contracte formalitzat el 9 de juny de 2015, per 
incompliment culpable de l’empresa adjudicatària, de conformitat amb les 
argumentacions tècniques i jurídiques que consten en l’expedient, i va acordar 
suspendre el procediment i traslladar l’expedient a la Comissió Jurídica 
Assessora.  

 

9.- Resolució del contracte d’obres subscrit entre l’Ajuntament i l’empresa 
L per a l’execució de l’obra d’adequació d’un local per a piscina coberta  

Qüestió: La suspensió del procediment de resolució contractual opera 
automàticament amb la petició del dictamen a la CJA? 

a) El 13 de setembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord 
d’incoació del procediment de resolució del contracte. Aquest acord es va 
notificar a l’empresa contractista el 15 de setembre de 2016.  

b) El 30 de setembre de 2016, per Resolució de l’alcaldia núm. 401/16, l’alcalde 
de l’Ajuntament  va resoldre “aprovar la suspensió del termini màxim previst per 
a resoldre i notificar el procediment de resolució del contracte [...] pel temps 
indispensable fins a la incorporació a l’expedient del dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora”. No consta en l’expedient que aquest acte hagi estat 
notificat a l’empresa contractista.  

c) El 15 de novembre de 2016, per Resolució de l’alcaldia 461/16, l’alcalde de 
l’Ajuntament  va resoldre “aprovar la proposta de resolució del contracte [...] i, 
en conseqüència, sol·licitar el preceptiu dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora”. En els antecedents d’aquesta Resolució es fa referència a la 
Resolució de l’alcaldia 401/16 prèvia: “En data 30 de setembre, mitjançant 
Resolució de l’alcaldia núm. 401/16 es va aprovar la suspensió del termini 
màxim previst per a resoldre i notificar el procediment, pel temps indispensable 
fins a la incorporació a l’expedient del dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora.” Aquesta proposta de resolució consta notificada a l’empresa 
contractista el 16 de novembre de 2016.  



 

 

 

10.- Resolució del contracte de prestació dels serveis auxiliars de control 
d’accessos i informació i del servei de peonatge, adjudicat per un  
Consorci Sanitari Integral a la mercantil S  

Qüestió: Determinar si és correcta la causa de resolució que s’al·lega en 
la proposta de resolució prevista  consistent en la declaració de concurs 
o la declaració d’insolvència  

La contractista ha estat declarada en concurs, segons consta en la 
Interlocutòria emesa el 22 de desembre de 2016 pel Jutjat Mercantil núm. 3 de 
Madrid. L’apartat IV de la part dispositiva d’aquesta Interlocutòria declara 
oberta la fase de liquidació i s’acorda la dissolució social de la contractista.  

El Consorci Sanitari proposa la resolució del contracte de conformitat amb 
l’establert en l’article 223.b) del TRLCSP, per haver estat declarada la 
contractista en concurs. Considera, a més, que, atès que ja s’ha iniciat la fase 
de liquidació, no és possible la continuació del contracte, d’acord amb 
l’establert en l’article 224.2 del TRLCSP.  

L’administradora concursal de la contractista s’oposa a aquesta resolució 
perquè afirma que el contracte està inclòs en un paquet de contractes que 
integren una de les unitats productives de Consorcio de Servicios, SA, per les 
quals s’ha rebut una oferta de compra per part de tercers adquirents, la qual 
cosa ha de permetre seguir prestant els serveis. Manifesta que és més 
beneficiós per a l’Administració no haver de convocar un nou concurs quan els 
serveis es continuen prestant sense inconvenients, de manera que quan el 
jutge n’aprovi l’adquisició per un tercer el servei es podrà seguir desenvolupant 
en condicions anàlogues. Per aquest motiu, interessa que continuï en la 
prestació del servei i que no es resolgui el contracte.  

 

11.- Resolució del contracte de gestió, subscrit entre l’Ajuntament, per a 
la concessió de la gestió del poliesportiu municipal  

El contracte es va adjudicar el 9 de juliol de 1997 i es va formalitzar el 8 d’agost 
de 1997.  



El procediment de resolució contractual s’incia per decret d’alcaldia de data 15 
de novembre de 2016.  

Qüestió: quin és la regulació aplicable en relació als aspectes 
substantiues relatius als efectes, compliment i extinció i al procediment 
de resolución contractual. 

Segons s’afirma en la proposta de resolució contractual, aprovada per Acord 
del Ple de l’Ajuntament, de 22 de desembre de 2016, la resolució de la 
concessió, amb confiscació de la garantia definitiva, es fonamenta en els 
següents incompliments greus imputables al concessionari: a) “Impagament 
dels rebuts del gas, que ha produït el tall del subministrament d’aigua calenta 
sanitària a les dutxes dels vestidors i punts de consum del centre, i a l’aigua del 
vas de la piscina”; b) “Com a conseqüència de l’anterior, incompliment del 
deure de manteniment de les condicions dels serveis que es presten d’acord 
amb uns paràmetres adequats i propis d’una instal·lació esportiva de xarxa 
bàsica [...], comportant una pertorbació de la prestació dels serveis ja que no 
es poden garantir les condicions adequades”; i c) “Incompliment del termini de 
la concessió, en haver retornat les claus amb anterioritat a la finalització del 
contracte de concessió”.  

Qüestió:És una obligació essencial  del contracte el pagament del cànon i 
dels subministraments? 

Qüestió: És possible la confiscació de la garantia i el rescabalament de 
danys i perjudicis? Són compatibles? Opera automàticament? L’oferiment 
del concessionari de restituir les quantitats que es deuen per aquest a 
càrrec de la garantia definitva és possible? 

 

12.- Resolució d’una concessió administrativa de l’ús del domini públic 
d’un terreny municipal adjudicat per l’Ajuntament per a la construcció, la 
instal·lació i l’explotació d’activitats d’oci i el desenvolupament 
d’activitats culturals  

Mitjançant un Decret d’alcaldia de 22 de juny de 2015, l’Ajuntament va 
adjudicar a l’empresa, X , la concessió administrativa de l’ús del domini públic 
d’un terreny municipal, , per a la construcció, instal·lació i explotació d’activitats 
d’oci i el desenvolupament d’activitats culturals, amb un cànon anual de 
294.000 euros i per un termini de 4 anys, prorrogables per un màxim de 2 anys 
més. El contracte el van signar ambdues parts el 10 de juliol de 2015.  

El 23 de març de 2018, el Ple de l’Ajuntament  va aprovar iniciar l’expedient per 
a declarar l’extinció de la concessió, per impagament del cànon, de conformitat 



amb el previst en els articles 19, 22 i 35 del text refós dels plecs que regeixen 
la concessió, i l’article 100, lletra f), de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques, i la confiscació de la garantia 
definitiva dipositada, per extingir en part el deute de la concessionària.  

Qüestió: normativa aplicable pel que fa als efectes, compliment i extinció i 
normativa aplicable al procediment de resolució del contracte. 

 

13.- Resolució d’un contracte de serveis adjudicat per l’Ajuntament, sobre 
la concessió dels serveis esportius del complex esportiu municipal  

Qüestió: Què suposa la manca de l’informe jurídic per a resoldre el 
contracte? és possible la incorporació d’informes posteriors de l’ 
Ajuntament  al tràmit d’audiència per a la resolució contractual 

 

C.- NUL.LITAT 

 

14.- Revisió d’ofici, instruïda per l’Ajuntament per a declarar la nul·litat de 
ple dret dels acords del Ple de 9 de desembre de 2015, d’inici de 
l’expedient de contractació i d’aprovació del Plec de clàusules 
administratives particulars i d’explotació, i de 18 de gener de 2016, 
d’adjudicació del contracte, relatiu al contracte de la concessió per a la 
gestió, explotació i dinamització del bar restaurant de la piscina municipal 
tramitat com a procediment obert 

En el plec que va servir de base per adjudicar el contracte apareix el  criteri de 
l’experiència del concursant en el sector de la restauració (fins a un màxim de 
20 punts sobre un total de 80 punts).  

Qüestió: el criteri és admès? Provoca la revisió d’ofici? 

Segons una  clàusula del Plec: “a banda de la valoració dels mèrits anteriors, la 
mesa avaluarà la idoneïtat de cada aspirant mitjançant una entrevista personal” 
(fins a un màxim de 20 punts sobre un total de 80 punts).  

Qüestió: el criteri és admès? Provoca la revisió d’ofici? 

Es dona major pes dels criteris subjectes a un judici de valor sobre els criteris 
avaluables d’una manera automàtica, sense la necessària participació, en 
aquests casos, d’un comitè d’experts o de l’organisme tècnic especialitzat.  



Qüestió: el criteri és admès? Provoca la revisió d’ofici? 

No s’ ha previst en el plec la valoració de criteris que depenen de judici de valor 
en sobre independent dels automàtics. 

Qüestió: el criteri és admès? Provoca la revisió d’ofici? 

L’adjudicatària estaria vinculada, per matrimoni o relació anàloga de 
convivència afectiva, amb un regidor del Ple municipal.  

Qüestió: Estaríem davant una causa que provoca la revisió d’ofici? 

La manca de publicació en el perfil del contractant de la informació relativa a la 
mesa de contractació.  

Qüestió: Estaríem davant una causa que provoca la revisió d’ofici? 

La maca de presència del secretari en la mesa. 

Qüestió: Estaríem davant una causa que provoca la revisió d’ofici? 

 

15.-Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament per a declarar la nul·litat de 
ple dret de l’Acord de 28 de maig de 2009, relatiu a la modificació del plec 
de clàusules del contracte de concessió administrativa de la gestió dels 
serveis públics municipals d’abastament d’aigua potable i sanejament  

 

El contracte va ser adjudicat el 21 de desembre de 2004 i es va formalitzar el 
27 de desembre següent.  

Per Acord de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2009 es va  modificar 
el contracte les condicions econòmiques (equilibri econòmic de la concessió) 
que és objecte de revisió,  

Qüestió: Quin és el règim jurídic de normativa contractual  aplicable? 

Qüestió: La interposició de dos recursos contenciosos administratius 
plantejats per la concessionària contra les desestimacions presumptes de 
dues sol·licituds presentades a l’Administració i que actualment es troben 
pendents de decisió judicial vinculades als estats financers de la 
concessionària per l’any 2016 és un obstacle per la revisió d’ofici? 

Qüestió: Malgrat la modificació afecti a l’objecte o el contingut essencial 
del contracte si formalment  es va seguir el procediment per a llur 
modifcació ens trobaríem davant d’ un supòsit de nul.litat?  



 

16.- Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament per a declarar la nul·litat de 
diversos contractes adjudicats els anys 2014 i 2015 a un ic empresari per 
a la realització d’activitats relatives a la conservació de zones verdes, vies 
públiques i instal·lacions i altres intervencions de reposició associades al 
funcionament operatiu dels serveis. 

 

–Netejar parcel·les, de 12 de març de 2014, d’un import de 6.900,63 euros;  

-Sulfurar voreres i arbres i esporgar arbustos, de 17 de maig de 2014, d’uns 
imports de 2.122,12 i 476,44 euros;  

– Obrir i tapar rases al Parc de l’Aigua, de 12 d’agost de 2014, d’un import de 
3.875,27 euros; –Regar el parc i manteniment de vies públiques, de 20 
d’octubre de 2014, d’uns imports de 135,52 i 418,06 euros;  

– Arreglar carrers i netejar la llera del riu, de 9 de març de 2015, d’uns imports 
de 1.966,07 i 1.141,64 euros.  

En l’expedient dels contractes menors no s’havia acreditat la capacitat d’obrar 
de l’empresa 

Qüestió: són  nuls de ple dret? Hi ha enriquiment injust?  

 

17.- Revisió d’ofici contracte de gestió del servei municipal de recaptació 
de tributs i multes de trànsit,  

Qüestió: és nul aquest contracte?  

Qüestió: i si el contracte fos per a al realització dels treball d’auditoria i 
actualització del cadastre? 

 

18.- Revisió d’ofici d’ un contracte de subministrament d’un vehicle, que 
segons el plec de clàusules tècniques havia de tenir un pes màxim 
autoritzat mínim de 3000 kg, quan en el cas de l’adjudicatari era de 2000 
kg.  

Qüestió:és nul el contracte? 

 



 

 

 

 

 

 

 


