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RESOLUCIÓ DECLARANT DESERT EL PROCEDIMENT PER A 
LA CESSIÓ DE L’ESPAI UBICAT A L’EDIFICI DE PETANQUES 
“CAN PASTERA” DE VILADECANS PER A L’EXPLOTACIÓ DE 
L’ACTIVITAT DE BAR-CAFETERIA I, SI S’ESCAU, 
RESTAURANT 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD 
PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS QUALITAT S.L. 
 
En relació a la contractació per a la cessió de l’espai ubicat a l’edifici de petanques 
“Can Pastera” de Viladecans per a l’explotació de l’activitat de bar-cafeteria i, si 
s’escau, restaurant. 

 
EXPOSA 

 

• Que mitjançant acord de data 11 d’octubre de 2019 la Gerent de VIQUAL va 
aprovar l’inici de l’expedient per a la cessió de l’espai ubicat a l’edifici de petanques 
“Can Pastera” de Viladecans per a l’explotació de l’activitat de bar-cafeteria i, si 
s’escau, restaurant. 

 

• Que en data 11 d’octubre de 2019, es va emetre informe tècnic en el qual es 
determinava la modalitat més adequada per a la contractació, d’acord amb les 
característiques del servei. 

 

• Que es va incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que serveix de base per al present procediment. 

 

• Que en data 15 d’octubre de 2019, es va aprovar l’expedient de contractació i obrir 
la convocatòria mitjançant procediment obert per a la cessió de l’espai ubicat a 
l’edifici de petanques “Can Pastera” de Viladecans per a l’explotació de l’activitat 
de bar-cafeteria i, si s’escau, restaurant. 

 

• Que s’ha acreditat l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa. 
 

• Que en data 15 d’octubre de 2019  es va procedir a publicar l’anunci de licitació de 
l’execució de l’esmentada obra en la Plataforma electrònica de contractació de la 
Generalitat de Catalunya i en el perfil del contractant.  

 

• Que el termini de presentació d’ofertes ha finalitzat en data 31 d’octubre de 2019, 
sense que s’hagués presentat cap oferta per a la cessió de l’espai ubicat a l’edifici 
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de petanques “Can Pastera” de Viladecans per a l’explotació de l’activitat de bar-
cafeteria i, si s’escau, restaurant. 

 

• Atès que la Mesa de contractació, en sessió de 31 d’octubre de 2019, va proposar 
declarar deserta la licitació per a la cessió de l’espai ubicat a l’edifici de petanques 
“Can Pastera” de Viladecans per a l’explotació de l’activitat de bar-cafeteria i, si 
s’escau, restaurant. 

 
 
És per tot això que  
 

R E S O L C 
 
 
 
PRIMER.-  DECLARAR DESERT el  procediment per a la cessió de l’espai ubicat a 

l’edifici de petanques de “Can Pastera” per a la l’explotació  de l’activitat de 
bar-cafeteria i, si s’escau, restaurant, atès que no s’han presentat 
ofertes per part de cap licitador dins dels termini establert a l’anunci de 
licitació i al plec de clàusules administratives particulars (Exp.407/19). 

 
 
SEGON. PUBLICAR la present resolució a la Plataforma electrònica de contractació 

de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant. 
 
 
Viladecans, a 04 de novembre de 2019 
  

 

 

 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 


