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Exp. C1742018138 – 338/2018

ROBERTO MORAL ÁLVAREZ, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Òdena.
CERTIFICO: Que el dia 6 de novembre de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“En data 4 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres aprovar
la modificació – per incorporar novens condicions licitatòries segons l0’informe tècnic dels
serveis d’esports de data 10.07.2018 i, 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.

Per això, atesa la delegació de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local , segons
Resolució 445/2015, de 13 de juliol, es proposa l’adopció dels següents ACORDS :
Primer. 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, mitjançant
procediment obert i tramitació urgent de l’expedient, en tant en quant dins del termini de
presentació de pliques no s’ha formulat cap proposta.
Segon. Determinar la procedència de presa de raó per part del Plenari, en la propera sessió
que celebri aquest màxim òrgan.”
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 7 de novembre de 2018.
El secretari-interventor

Vist i plau
L’alcalde

Roberto Moral Álvarez

Francisco Guisado Santano
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En el termini establert per formular proposició i que va finalitzar en data 10 d’octubre de
2018, no es van presentar ofertes tal i com s’indica en el certificat de proposicions
presentades i que consta en l’expedient.

