EDICTE
El Ple Municipal de l’Ajuntament en data 28 de febrer de 2019, adoptà l’acord següent:

La qual cosa es fa pública per a què en tingueu coneixement i als efectes oportuns, en compliment del
que disposa l’article 192.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
L’anterior acord és un acte de tràmit contra el qual no es pot interposar cap tipus de recurs sense perjudici
dels que siguin procedents interposar contra la resolució definitiva que, en el seu cas es pugui adoptar. No
obstant, es podran presentar les al·legacions que considerin convenients per als seus interessos.

https://bop.diba.cat
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Castelldefels, 6 de març de 2019
L’alcaldessa, Maria Asunción Miranda Cuervas

Pàg. 1-1

Quart.-Anunciar aquest procediment al Perfil del Contractant de la pàgina web municipal i al Tauler
d'Anuncis de l'Ajuntament de Castelldefels, i al Butlletí Oficial de la Província, i sotmetre l'expedient a un
període d'informació de 30 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest últim, temps en
que es podran formular reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini d'informació pública
sense que es presentin reclamacions o al·legacions, automàticament s'obrirà el període de 15 dies hàbils
per a la recepció d'ofertes. En cas que se'n presentin, quedarà en suspens el termini per a la recepció
d'ofertes fins que aquelles siguin resoltes i es tornarà a publicar la licitació en els mateixos mitjans públics
abans esmentats.

CVE 2019009467

Tercer.-Obrir, en el seu cas, procediment de concurrència pública d'acord amb el que preveu l'article 57.3
del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.

Data 20-3-2019

Segon.-Aprovar, el plec de condicions administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
particulars, que hauran de regir la concessió de referència.

A

Primer.- Aprovar i iniciar l'expedient de contractació per adjudicar, per tramitació ordinària i procediment
obert, la concessió administrativa de l'explotació del bar restaurant del complex esportiu municipal de Can
Roca, a Castelldefels, de conformitat amb l'article 66 de l'esmentat Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals.
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