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Exp. C1742018138 – 338/2018

ROBERTO MORAL ÁLVAREZ, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Òdena.
CERTIFICO: Que el dia 17 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“En data 17 d’abril de 2018, la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres iniciar el
procediment d’adjudicació de la concessió administrativa de l’explotació del servei de bar del
Pavelló Municipal “Mestre Vila Vell” d’Òdena, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària de l’expedient.

En el termini establert per formular proposició i que va finalitzar en data 22 de maig de 2018,
no es van presentar ofertes tal i com s’indica en el certificat de proposicions presentades i
que consta en l’expedient.
És així que per acord de Junta de Govern Local de data 05.06.2018 es va declarar desert el
procediment d’adjudicació de la concessió administrativa de l’explotació del servei de bar del
Pavelló Municipal “Mestre Vila Vell” d’Òdena.
La característica essencial de concessió administrativa licitada havia estat el
desenvolupament inicial d’ obres/instal·lacions per l’ habilitació del servei bar a explotar-se
-per inversió inicial per import de 20.438€ IVA inclòs- a càrrec de qui resultés adjudicatari
concessionari.
Aquesta despesa avançada es compensaria els primers 4 anys de la concessió que no
meritarien càrrec econòmic (a raó de 425€ -renda mensual teòrica).
Operaria també possibilitat de 2 posteriors pròrrogues anuals -ja amb càrrec econòmic vers
el concessionari a raó de 500€ mes-.
Constatada la necessitat però d’adaptar les condicions licitatòries públiques a la realitat
econòmica actual, per tal de fer més viable la proposta de nou servei de bar a
implementar-se, d’ acord amb l’ informe tècnic de l’ àrea d’ esports corporativa evacuat en
data 10.07.2018-que integra la següent proposta de novació:
-Ampliació del termini de concessió de 4 a 6 anys –respecte del període d’ amortització de
la inversió inicial.
-Operativa també de 2 posteriors pròrrogues anuals-amb càrrec econòmic vers el
concessionari a raó de 500€ mes-.
-Ampliació difusió publicitat de la nova licitació, publicant-se no només al BOPB –Perfil
contractant –Web corporatiu sinó també al DOGC i a un Diari d’ àmbit provincial (premsa ).
La resta de condicions de licitació pública no es modificarien respecte les inicials prefixades
per acord de Junta de Govern Local de data 17.04.18.
Consta a l’ expedient format informe de secretaria-intervenció de data 12.07.2018
Sent els referents normatius operatius els tot seguit enunciats:
-Llei 9/2017, de 8 novembre – de Contractes del sector Públic.
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En data 20 d’abril de 2018 es va publicar al Perfil del Contractant l’anunci de licitació i en
data 27 d’abril de 2018 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona iniciant-se així, el
termini de 26 dies naturals, per a la presentació de propostes.

-Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre – de Procediment Adm. Comú.
-Decret 179/1995, 13 juny –Reglament d’ Obres, Serveis i Activitats.
Atenent els antecedents exposats, en virtut de la delegació d’Alcaldia en favor de la Junta
de Govern Local- segons Resolució 445/2015, de 13 de juliol, es proposa a aquest òrgan
corporatiu l’adopció dels següents ACORDS :
Primer. Aprovar modificació –per incorporar noves condicions licitatòries fixades a informe
de l’ àrea d’ esports de data 10.07.18-- del Plec de clàusules administratives particulars i
tècniques que han de regir el contracte de la concessió administrativa de l’explotació del
servei de bar del Pavelló Municipal “Mestre Vila Vell” d’Òdena.
L’enunciat Plec modificat se sotmetrà a període d’exposició pública per un termini de 26 dies
naturals, mitjançant inserció d’anunci de referència en el BOPB, perfil del contractant i tauler
d’anuncis corporatiu –De no presentar-se al·legacions i/o objeccions en la seva contra el
plec regulador esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord
exprés.
Segon. Aprovar novació de l’expedient de contractació de l’esmentat servei i obrir
simultàniament nou procediment d’adjudicació per procediment obert i tramitació ordinària,
el qual es farà públic a través d’ anunci operatiu a publicar-se al BOPB, DOGC, Perfil del
Contractant de l’Ajuntament, web municipal-tauler d’anuncis corporatiu I Diari de premsa d’
àmbit provincial.
Tercer.- Sotmetre a ratificació expressa del Plenari corporatiu els presents acords, en la
propera sessió que celebri aquest màxim òrgan.”

El secretari-interventor

Vist i plau
L’alcalde

Roberto Moral Álvarez

Francisco Guisado Santano
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I per a que consti, i sense perjudici del que resulti de l’aprovació definitiva de l’acta, en els
termes de l’article 206 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre emeto la present certificació
a Òdena, a 18 de juliol de 2018.

