ACORD
Ref.: AR/att VGM/cr
Número d’expedient: CPSP2016000002
Número de registre: X2016004296
RE núm.: S2016017076
Data RE: 12/12/2016
Departament: ASSESSORIA JURÍDICA
Assumpte: Declarar desert el procediment relatiu a la concessió, mitjançant concurs, de l'ús privatiu dels
espais de domini públic consistents en les parades de venda número 1 i 10 en el Mercat Municipal "La
Plaça" d'aquesta ciutat. (CPSP2016000002)

La JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió celebrada en data 18 de gener de 2017, ha
acordat el següent:
Atès que la Junta de Govern Local en data 15 de juny 2016 acordà aprovar l’expedient
de concessió demanial de l’ús privatiu de bens de domini públic per a la explotació i
utilització de les parades de venda número 1 i 10 al Mercat Municipal “La Plaça”,
mitjançant concurs públic de procediment obert, aprovant el Plec de clàusules
administratives que regiran la concessió.
Atès que transcorregut el termini de presentació d’ofertes, en varen presentar el sr.
Héctor Orensanz Tellez i el Sr. Luis Martínez González, de l’Obrador de Xarcuteria –
Carnisseria Herminia.
Atès que en data 12 de desembre de 2016, el Sr. Luís Martínez González, de
l’Obrador de Xarcuteria – Carnisseria Herminia, va presentar instància sol·licitant la
retirada de la seva proposta de licitació per a la parada de venda nº 1 del Mercat
Municipal “La Plaça”.
Atès que convocada la mesa de contractació d’aquest procediment el dia 19 de
desembre de 2016, va acordar la retirada de la plica del Sr. Luís Martínez González, i
va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 “documentació administrativa” de la oferta
presentada pel Sr. Héctor Orensanz Tellez, i un cop revisada la mateixa la Mesa
constata 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 estableix la clàusula 19 del plec de clàusules
administratives.
Vistos els preceptes legals d’aplicació i tenint en compte el previst a l’article 151.3 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el tinent d’Alcalde delegat
d’Organització i Personal, proposa l’adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER.- Declarar DESERT el procediment obert per a la concessió demanial de l’ús
privatiu de bens de domini públic, per a la explotació i utilització de les parades de
venda número 1 i 10 al Mercat Municipal “La Plaça” de Sant Feliu de Llobregat, per no
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poder admetre la única oferta presentada, al no complir el requisit d’acreditació de
solvència tècnica i/o professional del licitador especificada en la clàusula 19 del plec
de clàusules administratives particulars, i ser la manca d’aquesta solvència causa
d’exclusió automàtica de la licitació.
SEGON.- Comunicar el present acord a les persones licitadores oferents, a la Direcció
del servei d'Ocupació, Promoció econòmica, Comerç i Turisme, a Intervenció i a
l’Oficina econòmica, als efectes adients.

El Secretari
Agustín Recio Romero
[Firma01-01]
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