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INFORME DE SECRETARIA – NOTA ALS VEINS I VEINES DE COPONS 
 
Identificació de l’Expedient  
 
Contracte Bar Piscina municipal 2018 
 
En relació a les consultes rebudes en aquesta Secretaria i publicades en les xarxes socials en els 
darrers dies respecte el servei de bar – restaurant de la piscina de copons, s’ha considerat 
oportú emetre la present nota explicativa respecte l’estat de la tramitació administrativa 
d’aquest expedient. 
 
En data 19 de novembre de 2018 es va aprovar la liquidació del contracte corresponent a la 
concessió del servei de Bar – Restaurant de la Piscina de Copons signat l’any 2015, contracte 
resolt anticipadament degut a l’aprovació de nul·litat del mateix d’acord amb l’informe de la 
comissió jurídica assessora de la Generalitat de Catalunya 
 
En data 19 de desembre de 2018 el Ple de la Corporació reunit en sessió extraordinària va 
aprovar els Plecs de Clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
que han de regir l’adjudicació de la concessió demanial per la gestió, explotació i dinamització 
del servei de bar – restaurant i d’altres de la piscina de copons 
 
En data 20 de desembre de 2018 l’Alcalde de Copons, Francesc Salamé, va signar l’anunci 
d’exposició publica dels plecs durant 30 dies hàbils per tal que, qualsevol interessat pogués fer 
les al·legacions i reclamacions si s’escau 
 
En data 7 de gener de 2019 es va trametre al butlletí oficial de la província l’anunci esmentat 
que s’ha publicat en data 14 de gener de 2019 (podeu consultar-lo al tauler d’anuncis 
municipal, e-tauler i BOPb), document on consta la signatura electrònica de l’Alcalde, la 
voluntat i el compromís del qual ha estat en tot moment impulsar aquest procediment amb 
la màxima urgència possible respectant els terminis legals establerts. 
 
Passat el termini d’exposició publica de trenta dies hàbils restarà aprovat definitivament si no 
es presenten al·legacions i s’obrirà termini per tal que les persones i empreses interessades 
puguin presentar la seva oferta. 
 
Rebudes les ofertes es procedirà a reunir la mesa de contractació i a redactar la proposta 
d’adjudicació que el ple aprovarà, si s’escau per tal d’iniciar el servei el mes aviat possible. 
 
Des d’aquesta secretaria es va proposar un calendari per aquest procediment que ha de 
culminar amb l’inici del servei i obertura del Bar a finals de març de 2019 i tenint en compte 
que després de la sessió plenària del dia 19 de desembre es va obrir un torn de paraula a 
alguns veïns assistents al Ple i aquests van expressar els seus dubtes sobre l’estudi econòmic 
redactat pels serveis municipals. Es va fer consulta a l’assessor jurídic contractat per 
l’Ajuntament per tal que  verifiques que l’esmentat estudi econòmic era correcte. 
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Entenem que el servei no s’està prestant en aquests moments i que es molt  important per un 
municipi que no disposa de cap altre bar ni local social, però amb l’entrada en vigor de les 
noves normatives en matèria de procediment administratiu els terminis dels procediments es 
comptabilitzen en dies hàbils (ni festius ni dissabtes) la qual cosa ha fet que els dies hàbils 
durant el nadal s’hagin reduït considerablement, pot semblar que tres setmanes per fer una 
publicació és un termini excessiu però cal tenir en compte que el butlletí publica els anuncis 
ordinaris passats 5 dies hàbils (en cas de publicació urgent o exprés l’anunci té un cost 
econòmic elevat) això sumat a la consulta realitzada relativa a la verificació de l’estudi 
econòmic va endarrerir la tramesa a publicar. 
 
Malgrat això com a Secretari Accidental de l’Ajuntament de Copons i responsable per tant del 
compliment dels acords del Ple municipal i el compromís adquirit de publicar de seguida, 
demano disculpes pel retard en trametre l’anunci per tal que fos publicat i el neguit causat 
als veïns i veïnes. 
 
Copons, a la data de la signatura 
 
 
 
 
 
Albert Rica Villagra 
Secretari Accidental   
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