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Exp. C1742021099 – 371/2021

ANTONI PUJADÓ ESTANY, Àrea de Secretaria-Intervenció habilitada de l’Ajuntament
d’Òdena.
CERTIFICO: Que el dia 17 de juny de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“En data 22 d’abril de 2021, per decret d’alcaldia núm. 284, entre d’altres aprovar l’expedient
de contractació de la “Concessió per a l’ús i explotació d’un quiosc-bar situat a la pista
poliesportiva del Pla d’Òdena”, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert amb
determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant varis criteris
directament vinculats a l’objecte del contracte, el pressupost base de licitació del qual és de
250,00 €.
En data 20.05.2021, un cop acreditat que dins del termini establert per formular proposició
no es van presentar ofertes, tal i com s’indica en el certificat que consta en l’expedient, la
Junta de Govern Local va acordar declarar deserta la licitació.
Vist que és d’interès d’aquest Ajuntament tornar a oferir la “Concessió per a l’ús i explotació
d’un quiosc-bar situat a la pista poliesportiva del Pla d’Òdena.
Vist que el màxim rendiment del quiosc-bar es preveu per la temporada estival i per tal de
poder iniciar el negoci el més aviat possible, es justifica tramitar la concessió amb caràcter
d’urgència d'acord amb els articles 119, 156 a 158 LCSP.

Aquesta Junta de Govern local adopta els següents ACORDS,
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de la “Concessió per a l’ús i explotació d’un
quiosc-bar situat a la pista poliesportiva del Pla d’Òdena”, mitjançant tramitació d’urgència,
procediment obert amb determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant
varis criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, el pressupost base de licitació
del qual és de 250,00 €.
Al tractar-se de cànon a pagar per l’Adjudicatari, no es necessària consignació
pressupostària.
Segon. Aprovar els enunciats plecs de clàusules administratives-econòmiques particulars i
de prescripcions tècniques que –junt amb els plecs de clàusules administratives generals de
la Corporació-esdevindran normatius del procediment contractual a implementar-se.
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Examinada la documentació presentada, de conformitat amb el que disposa la Llei de
contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre, o d’acord amb les atribucions que
l’Alcaldia ha delegat en favor de la Junta de Govern Local per mitjà de resolució núm. 542
de 19/07/2019,

Tercer. Procedir a l’obertura del nou procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte,
mitjançant anunci, per tal que es puguin formular propostes en el termini de 15 dies naturals,
a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.”

Àrea de Secretaria – Intervenció habilitada

Vist i plau
L’alcaldessa

Antoni Pujadó Estany

Maria Sayavera Seuba
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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 17 de juny de 2021.

