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PROVIDÈNCIA D’INICI
CONTRACTE

cp/qr
Exp. núm.: C1742021099– 371/2021

DE

L’ALCALDIA I

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL

Es fa palès la necessitat per part d’aquest Ajuntament de procedir de nou a la
concessió administrativa de l’ús i explotació d’un quiosc-bar a la pista poliesportiva El
Pla de d’Òdena, ja que aquesta és necessària per dotar de serveis l’espai de parc
públic i oferir als usuaris una atenció de qualitat, vist que la licitació anterior va quedar
deserta.
Amb aquest servei es permet gaudir d’un quiosc-bar a la pista poliesportiva El Pla
d’Òdena, que en absència d’aquesta hauria roman tancat, amb el conseqüent perjudici
que suposa per a tota la població.
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.
Davant de les característiques de l’actuació a fer i del pressupost que es preveu, es
considera que el procediment licitatori més idoni i eficient és l’obert, tramitació per via
d’urgència, als efectes previnguts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre – de Contractes
del sector públic, amb varis criteris d'adjudicació, en el qual tot empresari interessat
podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.

Primer.- Incoar expedient per a la licitació de la concessió administrativa per a “l’ús i
explotació d’un quiosc-bar a la pista poliesportiva El Pla d’Òdena”, per via d’urgència,
als efectes previnguts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre – de Contractes del sector
públic.
Determinació del preu: cànon d’explotació
B1.- Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: cànon de 1.000,00
euros (import amb IVA, contant que es produeixi les eventuals pròrrogues).
S’ha fet una estimació dels ingressos a obtenir d’acord amb els preus previstos pel
període de temps que és objecte aquest contracte.
Les despeses de subministrament de llum i d’aigua aniran a càrrec del concessionari.
B2.- Pressupost base de licitació: cànon de 250,00 euros.
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Per tot això, disposo:

Segon.- Donar per justificada (article 116.4,e)) la necessitat de l’Ajuntament a la qual
es pretén donar satisfacció mitjançant aquesta contractació i la seva relació amb
l’objecte del contracte, segons el relatat a la part expositiva d’aquesta providència.
Tercer.- Incorporar a l’expedient de licitació els següents documents:
-

L’informe sobre la no divisió en lots de l’objecte del contracte.
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars.
Clàusula de revisió de preus (a incloure en els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i assenyalant la seva improcedència, donada la
tipologia del contracte).
Informe de la Secretaria - Intervenció.

Quart.- Donar a l’expedient de licitació el tràmit de contracte obert, tramitació urgent
amb varis criteris d'adjudicació, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una
proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els
licitadors.
Òdena, a 16 de juny de 2021
L’Alcaldessa,
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Maria Sayavera Seuba

