Cunit, a data de la signatura electrònica
ANTECEDENTS
Primer.- Vist l’informe 57/2018 emès pel Tècnic de Promoció econòmica envers la
justificació de la tramitació d’urgència de l’expedient de concessió demanial d’us
privatiu de diferents espais situats al recinte firal de la “Feria d’ Abril“ 2018.

Quart.- Ha estat redactat el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques que regeix el contracte per a la concessió demanial d’us
privatiu de diferents espais situats al recinte firal de la “ Feria de Abril“
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposen els arts.93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre de
Patrimoni de les Administracions Públiques, 218 del Text Refós de la Llei municipal i de
Règim Local de Catalunya i 60.2 del Reglament de Patrimoni dels ens locals en quan
al procediment per a l’adjudicació de les concessions administratives.
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Tercer.- L’arquitecte tècnic ha emès els informes núms 24/2018 i 28/2018, determinant
la valoració econòmica de l’espai a ocupar per la concessió demanial objecte de la
celebració de la Feria d’Abril.
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Segon.- Vist el projecte de Feria d’Abril de Cunit 2018 elaborada pel Tècnic de
Promoció econòmica.

Segon.- Atès el que disposa l’art.131 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic,
en quan a l’adjudicació dels contractes administratius mitjançant procediment obert.
Tercer.- Atès el que disposen els arts.65 i 66 del Reglament de Patrimoni dels ens
locals aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en quan al contingut i
procediment per a l’aprovació de la concessió demanial.
Quart.- Atès les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició
Addicional Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic, a
l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació municipal, si bé aquestes han estat
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 3082/2015.
Cinquè.- Atès Decret d’Alcaldia núm 1191/2018 de data 4 d’abril d’avocació de
competències per adoptar tots els acords relatius a l’adjudicació concessió demanial
d’ús privatiu per a la instal·lació i explotació de casetes al recinte destinat a la “Feria
d’abril de Cunit”.
En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics
RESOLC
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DECRET DE L'ALCALDIA

Primer.- DECLARAR LA URGÈNCIA de l’expedient per a la concessió demanial d’ús
privatiu per a la instal·lació i explotació de casetes al recinte destinat a la “Feria d’abril
de Cunit”.
Segon.- APROVAR el Projecte i el Plec de Condicions que ha de regir l’adjudicació de
la concessió demanial d’us privatiu de diferents espais situats al recinte firal de la
“Feria d’ Abril 2018”, per a la instal·lació i explotació de casetes.

Cinquè.- APROVAR, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a
l’adjudicació de la concessió administrativa demanial d’us privatiu per a la instal·lació i
explotació de casetes al recinte destinat a la Feria d’Abril 2018, i PUBLICAR l’anunci
de licitació en el Perfil del contractant, per a que en el termini de deu dies naturals
comptadors a partir del dia següent a la publicació de l’anunci al perfil del contractant,
els interessats puguin presentar les seves proposicions.
Sisè.- PUBLICAR la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del contractant
amb una antelació mínima de set dies a l’acte públic d’obertura de la documentació
que conté el sobre núm.1.

DECRET

Quart.- DISPOSAR que els esmentats plecs s’entendran definitivament aprovats, amb
caràcter automàtic, en el cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública.
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Tercer.- SOTMETRE, de conformitat amb l’art. 66.1 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, el plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i l’estudi econòmic a
un termini d’informació pública de deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació al
Butlletí Ofici de la Província.

L'Alcaldessa

Davant meu,

Montserrat Carreras García

El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté
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