Ajuntament de Tossa de Mar

En Fernando Antonio Sebastián i Alda, Secretari General de l’Ajuntament de
Tossa de Mar,
CERTIFICA: que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, ha adoptat,
per delegació de l’Alcaldia, en sessió del dia 15 de maig de 2019, el següent
ACORD
«Per resolució de la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2019, es va
aprovar l’expedient de contractació de referència, acordant l’obertura del
procediment d’adjudicació.
En data 2 d’abril de 2019, es va publicar l’anunci de licitació al Perfil del
contractant de l’Ajuntament de Tossa de Mar.
Vist que en data 17 d’abril de 2019, les mercantils Raya’s Diving Center;
Catamaran 2002, SL; Erika Lopez, SLU; Diving & Combat, SL; Dream Dive
Tossa de Mar, SLU; Centre d’immersió l’Anfora i Buceadores con suerte, SL,
varen presentar conjuntament al·legacions als plecs.
Vist l’informe jurídic del secretari de data 23 d’abril de 2019.
Vist els certificat emès pel secretari de data 23 d’abril de 2019 , on certifica que,
finalitzat el període de presentació de propostes, en data 17 d’abril de 2019, no
s’ha presentat cap proposta.
Fonaments de dret:
D’acord amb l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes
del Sector Públic, no podrà declarar-se una licitació deserta quant existeixi
alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris fixats en
el plecs.
D’acord amb l’informe jurídic emès pel secretari.
Pels motius exposats.
Vist que l’alcaldessa va delegà la competència per la concessió de drets d'ús
privatiu de bens de domini públic de forma individualitzada de 7 zones
d'aparcament per vehicles destinats al transport de submarinistes a la platja de
la mar menuda de Tossa de Mar, a favor de la Junta de Govern Local.
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Expedient 343/2019
Aparcament submarinistes

Ajuntament de Tossa de Mar
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents,
ACORDS
PRIMER. ESTIMAR les al·legacions presentades per quan els terrenys no son
un bé de domini públic, sinó un dret patrimonial municipal.
SEGON. DECLARAR desert el concurs per la concessió de drets d'ús privatiu
de bens de domini públic de forma individualitzada de 7 zones d'aparcament
per vehicles destinats al transport de submarinistes a la platja de la mar
menuda de Tossa de Mar.
TERCER. NOTIFICAR la resolució als interessats. Totes les notificacions
hauran d’efectuar-se per correu electrònic a l’adreça que hagin designat en
presentar llurs al·legacions.
QUART. PUBLICAR la resolució al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Tossa de Mar.»
I perquè consti i als efectes que correspongui, lliuro el present certificat.
Tossa de Mar, data de la signatura electrònica.
El secretari general
Fernando A. Sebastián i Alda
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