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Número d’expedient: CPND2017000001
Número de registre: X2017001290
Assumpte: Deixar deserta la licitació per adjudicar el contracte d’arrendament de la plaça d'aparcament
número 111 ubicada al pàrquing de Can Maginàs, situat al carrer Constitució núm. 41 de Sant Feliu de
Llobregat.

Vist el Decret de l’Alcaldia número 2165 de data 30 de juny de 2017 mitjançant el qual es va
aprovar el plec de condicions i l’inici dels tràmits per a l’arrendament de la plaça
d’aparcament número 111 ubicada al pàrquing de Can Maginàs de Sant Feliu de Llobregat.
Vist que en data 13 de juliol de 2017 es va anunciar l’oportuna licitació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), i es va publicar al perfil del contractant perquè en el termini
de 15 dies naturals poguessin presentar ofertes els possibles interessats.
Vist que en data 28 de juliol de 2017 va finalitzar definitivament el termini de presentació
d’ofertes, i en aquesta data es va presentar un únic interessat en concórrer a la licitació,
representat per la Sra. Belén Cuadra Fraga.
Vist que en data 20 de setembre de 2017 es va reunir la Mesa de contractació, i una vegada
valorada la documentació i l’oferta econòmica de l’única oferta presentada es va proposar
adjudicar la concessió de l’arrendament de la plaça d’aparcament número 111 del pàrquing
de Can Maginàs, a la Sra. Belén Cuadra Fraga, i requerir-li la documentació justificativa
necessària i la constitució de la fiança corresponent.
Vist que una vegada exhaurit el termini per presentar la documentació requerida la Sra.
Belén Cuadra Fraga no ha presentat cap dels documents demanats, per la qual cosa es
considera que ha desistit del seu interès en l’arrendament de la plaça d’aparcament licitada.
Per tot això, l’Alcaldessa Presidenta accidental, fent ús de les atribucions que tinc atorgades
per la vigent legislació,
RESOLC:
PRIMER.- Deixar deserta la licitació per adjudicar el contracte d’arrendament de la plaça
d'aparcament número 111 ubicada al pàrquing de Can Maginàs, situat al carrer
Constitució núm. 41 de Sant Feliu de Llobregat, pel desistiment de la persona proposada
com a adjudicatària i publicar-ho al perfil del contractant.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Sra. Belén Cuadra Fraga, i comunicar-la als
departaments de Tresoreria i Intervenció Municipal, a la cap d’Unitat
economicoadministrativa d’equipaments, i al director d’Àrea de Govern Obert i Serveis
Generals, als efectes adients.
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Ho mano i signo, a Sant Feliu de Llobregat a la data assenyalada.

L’Alcaldessa Accidental,
Lourdes Borrell Moreno

En dono fe
El Secretari
Agustín Recio Romero
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