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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 de gener de 2020
en ús de les facultats que li han estat delegades, adoptà l'acord següent:
"APROVACIÓ DESERTA LA CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER A LA
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT SITUAT AL CENTRE CÍVIC
TURONET DE CERDANYOLA DEL VALLÈS I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
(155/2018/004)

La Junta de Govern Local en sessió de data 20 de setembre de 2019 va adoptar l’acord que es
transcriu a continuació:
«Primer. DETERMINAR la necessitat de contractar el servei per a la gestió i
explotació del bar-restaurant del Centre Cívic Turonet, de conformitat amb l’informe
motivat per part del cap de la secció de Processos participatius, centre cívics, relacions
veïnals i joventut en data 10 d’abril de 2019, a tenor del que disposa l’art.116.1 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Segon. APROVAR l'expedient de contractació referent al servei per a la gestió i
explotació del bar-restaurant del Centre Cívic Turonet, propietat municipal, situat al cr.
Lepant, núm. 97, i el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que ha de regir la contractació de l'esmentat contracte.
Tercer. CONVOCAR licitació per procedir a la contractació de l’esmentat servei
mitjançant procediment obert regulat en l’art. 156 de la LCSP .»
En execució de l’acord transcrit, es va procedir a la inserció del corresponent anunci en el
«perfil del contractant» de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en data 11 d’octubre de
2019. En conseqüència el termini de presentació d’ofertes, de quinze dies naturals a comptar
des del següent a la publicació de l’anunci en el perfil, finalitzava el 28 d’octubre.
Dins del termini de presentació de pliques NO s’ha presentat cap oferta.
L’art. 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, diu que «
no podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego». No havent-se presentat
cap licitador procedeix declarar deserta la convocatòria esmentada.
El cap de secció de Processos participatius, centre cívics, relacions veïnals i joventut ha emès
informe en el què proposa licitar novament la gestió del bar del centre civic Turonet, amb
subjecció al mateix plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques aprovat
per part de la Junta de Govern Local en sessió de 20 de setembre de 2019.
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De conformitat amb la resolució d’Alcaldia núm. 2.642 de data 15 de juny de 2019,
modificada per resolució d'Alcaldia núm. 3829 de data 1 d'octubre de 2019, de delegació de
l’exercici de les atribucions d’alcaldia en la Junta de Govern Local i en determinats regidors i
regidores, la Junta de Govern Local
ACORDA
Primer. DECLARAR deserta la convocatòria de licitació per a la gestió i explotació del
bar-restaurant del Centre Cívic Turonet, aprovada per part de la Junta de Govern Local en
sessió de data 20 de setembre de 2019, de conformitat amb la previsió establerta en l’art
150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, tota vegada que
dins del període de presentació d’ofertes no ha concorregut cap licitador.
Segon. CONVOCAR nova licitació per a la gestió i explotació del bar-restaurant del Centre
Cívic Turonet amb subjecció al plec de clàusules administratives i plec de prescripcions
tècniques aprovats per part de la Junta de Govern Local en sessió de 20 de setembre de 2019,
mitjançant procediment obert regulat en l’art. 156 de la LCSP."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat per ordre i amb el
vist-i-plau del regidor delegat de secretaria de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
El Regidor delegat de Secretaria,

Aurora Corral García

Víctor Francos Díaz

