Ajuntament

Decret Núm.: 2022/3390

de Castelldefels

Comerc

Núm. Exp.: 2022/4679
Fires de comerçlocal

DECRET/ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
En data 25/03/2022 s'emet resolució d'alcaldia acordant l'aprovació del Plec de
clàusules administrativesi prescripcions tècniques de la Fira de Sant Ponç pel 2022.
En data 28/03/2022 es publica al Perfil del contractant de Castelldefels, l'anunci de

licitació de l'organització i gestió de la fira de Sant Ponç 2022, que s'ubicarà als carrers
del centre de Castelldefels, durant el període comprésentre el 9 de maig i el 15 de maig
de 2022, ambdós inclosos.

En data 08/04/2022 finalitza el termini de presentació de les propostes i s'identifiquen
els licitadors que consten al quadre seguent amb la referència d'entrada al registre:
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En data 19/04/2022 s'emet l'informe del Cap de secció respecte a les valoracions
obtingudes per cadascuna de les ofertes presentades.
El resultat obtingut en la revisió de les propostesés el seguent:
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Per tot l'exposat, en virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent
atribueix a la Presidència de la Corporació,

DISPOSO:
Primer.- Atorgar l'autorització per a l'organització i gestió de la Fira “SANT PONC” per
l'any 2022, durant el període comprés entre el 9 de maig i el 15 de maig de 2022,
ambdós inclosos, permetentla instal-lació de fins a 60 parades comercials a la zona de
la plaça de l'Església a PER.

L'autenticitat d'aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14160026211364247225 a la Seu
electrònica de l'Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Segon.- Requerir el titular de l'autorització el pagament de la taxa d'ocupació de la via

pública de 5.114,25€ tal com consta a l'article 5 de l'ordenança fiscal núm. 14 "Ocupació

via pública en parades comercials en fires".

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant.
Quart.- Traslladar la present resolució a totsels interessats.
Castelldefels, a la data de signatura electrònica.
En dono fe, als efectes de l'article 3.2.e) del RD
128/2018.

Signat electrònicament el 27/04/2022,13:55:46

Maria Asunción Miranda Cuervas

Alcaldessa

i
Ajuntament
de Castelldefels

Signat electrònicament el 28/04/2022,9:33:34

Tatiana Mansilla Benito

Secretària accidental

Ajuntament de Castelldefels

Cosa que us trasllado perquè 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.

En el termini d'un mes comptat a partir de la data de recepció de la present notificació podeu interposar contra aquest acte, definitiu
en via administrativa, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan autor. Si en el termini d'un mes no es produeix resolució
expressa, el recurs s'entendrà presumptament desestimat.

En el termini de dos mesos comptatsa partir de l'endemà de la data en què es notifiquila resolució expressa del recurs de reposició, o
a partir de l'endemà de la data en què aquests'hagi d'entendre presumptament desestimat, podreu interposarrecurs contenciós
administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Barcelona.

Si opteu perinterposar directament el recurs jurisdiccional, el termini serà de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data de
recepció de la present notificació.

Tot això, de conformitat amb el que disposenels articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladorade la Jurisdicció contenciosa
administrativa, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. Això no obstant, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent. La interposició de recursos, però, no
suspendrà persi sola l'execució de l'acte impugnat.

