ACTA
Sant Feliu de Llobregat, 19 de desembre de 2016, a la sala de Junta de Govern Local, quan
són les 14:00 hores, es reuneix la Mesa de Contractació, en sessió de caràcter intern, que es
troba integrada per la Presidenta, Sra. Maria Cinta Daudé Llopart, Regidora delegada d’Activitat
Econòmica i Ocupació; com a vocals la Sra. Margarita Llongueras Vallés, Regidora delegada
de l’Àrea de Gent gran, Comerç i Turisme; el Sr. Agustín Recio Romero Secretari de la
Corporació; la Sra. Isabel Purificación Farrera, Interventora accidental de Fons; i el Sr. Victori
Garcia Miñarro, com a Secretari de la Mesa.
L'objecte d'aquest acte, és procedir a l'obertura dels sobres número 1 de les pliques presentades,
que opten al procediment obert que ha de regir la concessió de l’ús privatiu de la parada de venda
núm. 1 i de la parada de venda núm. 10 del Mercat Municipal de Sant Feliu de Llobregat,
expedient CPSP2016000002.
Per ordre de la Presidència es llegeix l'anunci del procediment i les disposicions legals
concordants amb l'acte administratiu a què es refereix.
En primer lloc, es posa de manifest que aquest Ajuntament ha rebut instància amb registre
d’entrada E2016023776, en data 12 de desembre de 2016, del Sr. Luís Martínez González, de
carnisseria Herminia, mitjançant la qual comunicava la retirada de la seva proposta de licitació per
a la parada de venda nº 1 del Mercat Municipal, que va presentar en el seu nom el Sr. Pedro
Martínez González, el dia 23 de novembre de 2016. Per aquest motiu la Mesa acorda la retirada
d’aquesta plica del procediment.
Seguidament, el senyor President autoritza l'obertura de la plica numerada en el Llibre de
Registre, i tot seguit es procedeix a la comprovació de la documentació del sobre número 1
“documentació administrativa” de les proposicions presentades:
PLICA NÚM. 1.- Sr. Héctor Orensanz Tellez. Presenta Document Nacional d’Identitat de la
persona signant de l’oferta econòmica, declaració responsable de l’annex IV del plec administratiu
i la documentació acreditativa de la solvència econòmica o financera.
Un cop comprovada la documentació administrativa, es verifica que no és complerta, ja que
falta la documentació acreditativa de solvència tècnica i/o professional del licitador, fet que
constitueix una causa d’exclusió automàtica de la licitació, conforme els plecs de clàusules
administratives.
La Mesa dóna per acabat aquest acte, considerant la licitació deserta, de tot el qual en dono fe,
com a Secretari autoritzant, quan són les 14:45 hores de la data al començament indicada.
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