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Maria Sanpere i Herrero, secretària-interventora de l’ajuntament de Subirats (Alt Penedès) 
 
CERTIFICO: Que en la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local de 10 de maig de 
2017, es va adoptar per unanimitat el següent acord, a reserva dels termes que resultin de 
l’aprovació de l’acta corresponent, el redactat del qual es transcriu literalment a continuació: 
 
S1.- ADJUDICAR AL SENYOR SERGIO ALMODOVAR MUÑOZ LA CONCESSIÓ DE L’ÚS 
PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL 
D’ORDAL, I DEL BAR UBICAT DINS LA MATEIXA INSTAL·LACIÓ, PER LA TEMPORADA D’ESTIU 
2017 

 
“Vist que per Acord de la Junta de Govern Local pres en sessió del dia 15 de febrer de 

2017, es va aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la concessió 
de l’ús privatiu del dominin públic per a l’ explotació del servei de la piscina municipal 

de d’Ordal, i del bar ubicat dins la mateixa instal·lació, per la temporada d’estiu 2017, 
i es va disposar l’inici de la corresponent licitació, amb aprovació del Plec de 

condicions. 
 

Vist que per Decret d’Alcaldia 150/2017, de data 19 d’abril de 2017, es varen classificar 
les proposicions presentades durant el procés de licitació i es va requerir al licitador 

que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè presentés la 
documentació justificativa a que fa referència el Text Refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, així com justificació de la constitució de la garantia definitiva. 
 

Atès que en data 4 de maig de 2017 el licitador Sr. Sergio Almodovar Muñoz va 
constituir la garantia definitiva per import de 190,61 € i va presentar els documents 

justificatius exigits, a excepció de la seva alta en el règim d’autònoms i contractes de 
personal, per quant es constituirà com empresari en el moment en que s’hagi d’iniciar 

l’activitat. 
 

Vista la competència de la Junta de Govern Local per a l’adopció d’aquest Acord, 
en atenció al Decret d’Alcaldia de delegació d’atribucions 97/2015, de 17 de juny de 

2015. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local adopti el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Adjudicar al senyor SERGIO ALMODOVAR MUÑOZ, amb NIF 77117079-B, la 
concessió de l’ús privatiu del domini públic per a l’explotació del servei de la piscina 

municipal d’Ordal, i del bar ubicat dins la mateixa instal·lació, per la temporada d’estiu 
2017, per un cànon de TRES MIL VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (3.812,13 

euros). 
 

Segon.- Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris. 
 



Tercer.- Notificar a l’adjudicatari el present acord i requerir-lo per a la signatura del 

contracte en el termini de 15 dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació.  
 

Quart.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el Perfil de 
contractant. 

 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació en el web municipal, per a general coneixement. 

 
Sisè.- Acordar que l’adjudicació quedarà sense efecte en cas que l’adjudicatari no 

presenti, abans de l’inici de la concessió, la documentació necessària per a poder 
desenvolupar l’activitat.” 

 
 
I perquè així consti, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del Sr. alcalde-president, 
a Subirats, dotze de maig de dos mil disset. 

 
  Vist i plau, 

L’alcalde-president 


