
GM ERC FEBRER 2021 

MOCIÓ PER  PROMOURE MILLORES, REFORMES I INVERSIONS I UNA BONA GESTIÓ

DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL TENNIS L’HOSPITALET

Atès que la comissió de govern en sessió celebrada el 21 de desembre de 2001, va aprovar

l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i sistema de licitació de concurs públic

de la concessió demanial de l’ús privatiu de les instal·lacions i altres espais de domini públic

municipal, del recinte denominat Complex Esportiu Municipal Tennis L’Hospitalet.

Atès  que el  plec  de Clàusules  econòmiques-Administratives  particulars  i  tècniques establia

entre  altres  inversions  d’obra  nova  i  remodelació,  l’abonament  a  l’Ajuntament  4%  dels

ingressos bruts totals de l’explotació del complex de Tennis, la concessió demanial tindria una

vigència de 35 anys prorrogable  fins a un màxim de 50 anys.

Atès que en data 8 de març del 2002 la Comissió de Govern va adjudicar el  contracte de

concessió demanial del recinte Complex Esportiu Municipal Tennis L’Hospitalet a la Federació

Catalana de Tennis.

Atès  que  el  5  d’abril  de  2002  es  va  signar  el  contracte  derivat  de  l’adjudicació  entre

l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Federació Catalana de Tennis.

Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 3 de març de 2015 es

va autoritzar a la Federació Catalana de Tennis a cedir a la societat “Futbol es Nuestra Vida

SL”,  l’esmentat  contracte,  amb  totes  les  condicions  contractuals  acordades  per  aquest

ajuntament amb l’adjudicatària del contracte, quedant el concessionari subrogat en la totalitat

de drets i obligacions.

Atès  que  el  Complex  Esportiu  l’Hospitalet  Tennis  L’Hospitalet,  està  patint  una  manca

d’inversions i deteriorament de les instal·lacions esportives.

Atès  que  en  aquests  moments  ni  l’Ajuntament  ni  l’empresa  que  gestiona  actualment  les

instal·lacions  no  tenen  previst  realitzar  cap  mena  d’inversió  per  modernitzar  i  millorar  les

instal·lacions.

Atès que  l’equip de govern en data 15 de desembre de 2020 en resposta a una pregunta

efectuada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana, que l’actual Empresa que gestiona el

Complex Tennis l’Hospitalet no ha pagat  el cànon  pel dret a l’ús privatiu dels béns i del 4%

dels ingressos anuals  que estableix les condicions contractuals dels anys 2016, 2017, 2018 i

2019.

Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha de garantir  el  compliment del contracte Concessió

demanial.

Atès  que  l’Ajuntament  ha  de  vetllar  pel  bon  estat  de  les  instal·lacions  i  les  inversions

necessàries.
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El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de

Catalunya

ACORDA

PRIMER.- Instar  a  l’equip  de  govern  a  l’equip  de  govern  a  desenvolupar  les  accions

necessàries per a desenvolupar un pla de millora de les instal·lacions del Complex Municipal

Tennis l’Hospitalet durant aquest mandat.

SEGON.- Instar a l’equip de govern a revisar l’Adjudicació del Contracte de concessió demanial

del recinte del Complex Esportiu Municipal per garantir el bon funcionament de la instal·lació

esportiva.

TERCER.- Instar a l’equip de govern que qualssevol revisió contractual o de model gestió del

Complex Esportiu Tennis L’Hospitalet preservi els llocs de treball.

QUART.- Instar a l’equip de govern a crear una comissió de treball sobre la gestió del Complex

Esportiu Tennis l’Hospitalet que inclogui els grups polítics d’aquest Ajuntament.

CINQUÈ.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la

Federació Catalana de Tennis, a la Fundació Futbol Nuestra Vida i al Club Tennis l’Hospitalet.


