Decret: 20191358
Data: 11/04/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Secretaria
45/2019/SQSCR

Aprovació llista adjudicacions aparcaments carrer Barcelona/carrer Moreneta

ANTECEDENTS
Per decret d’Alcaldia número 2019614, de 15 de febrer de 2019, es va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars per a la concessió demanial sobre quaranta-tres
places municipals de l’aparcament del carrer Moreneta cantonada amb el carrer
Barcelona, i l’inici de la licitació.
La mesa d’adjudicacions en sessió del dia 9 d’abril de 2019, de conformitat amb les
ofertes presentades, ha elevat proposta d’adjudicació a favor dels licitadors i per les
places que es detallen en l’acta de la mesa.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
-Clàusula onzena i següents del plec de clàusules administratives particulars per a la
concessió demanial sobre quaranta-tres places municipals de l’aparcament del carrer
Moreneta cantonada amb el carrer Barcelona.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer. Aprovar el llistat d’adjudicataris de les concessions demanials sobre les places
municipals de l’aparcament del carrer Barcelona, cantonada amb el carrer de la Moreneta,
amb el detall següent:
Licitador (núm.
registre entrada)

1a plaça
adjudicada

2a plaça
adjudicada

2019003056

19

-
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2019003085

34

-

2019003103

57

2019003153

29

31

2019003155

30

-

2019003576

13

-

2019003586

1

-

2019003659

38

-

2019003682

56

-

2019003684

52

-

2019003780

54

-

2019004015

39

-

2019004054

32

15

2019004088

33

-

2019004711

4

-

2019004712

21

-

2019004936

16

12

2019004983

22

26

2019004984

23

40

La present adjudicació es fa d’acord amb l’oferta presentada pels licitadors, i en els termes
i requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars.
Segon. Disposar que per la Secretaria General es requereixi als adjudicataris per tal que
acreditin haver dipositat en el compte corrent que s’assenyali l’import corresponent a la
garantia definitiva i al preu de la concessió corresponent al primer mes, abans de la
formalització del contracte, la qual haurà de tenir lloc en el termini de 10 dies següents a la
notificació de la present adjudicació, en el dia i l’hora que s’assenyali a l’efecte.
Tercer. Publicar la present resolució al tauler anuncis municipal i a la pàgina web.
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Quart. Notificar la present resolució als interessats.
Ho disposo,

Dono fe,

L'alcaldessa

La secretaria,

Elisabeth Oliveras i Jorba

Helena Muñoz Amorós
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