Ajuntament d'Alcanar

LUIS MARTÍN MONTULL, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20/07/2017, va aprovar
per unanimitat l’adopció dels següents acords:
3.1.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE TURISME, QUE ELEVA A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL PER DECLARAR DESERTA L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DE
CONCESSIÓ
DE
L’EXPLOTACIÓ,
MITJANÇANT
AUTORITZACIÓ
ADMINISTRATIVA, USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
DE LA GUINGUETA PL. LLUÍS COMPANYS (2017).
La Junta de Govern Local, en sessió de data va aprovar un nou expedient de
contractació d’autorització per a l’explotació dels usos i serveis de temporada a la
guingueta de la plaça de Lluis Companys, del terme municipal d’Alcanar (exercici
2017), mitjançant procediment obert i concurs públic, així com el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de condicions tècniques que han de regir el concurs
públic per a la seva adjudicació, per a la temporada actual.
Es tracta d’un ús privatiu del domini públic, el contracte té la consideració
d’autorització demanial per a l’explotació de domini públic, de conformitat amb el
previst als articles 53 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL).
L’anunci de licitació es va publicar en el BOPT núm. 124, de data 28/06/2017, així com al
Perfil del Contractant i tauler d’anuncis de la Corporació.
Durant el termini d’informació pública no s’hi ha presentat cap oferta.
Per tot això, a proposta de la Mesa de Contractació reunida en data 17/07/2017, i de la
regidoria de Turisme, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. DECLARAR deserta la licitació mitjançant autorització administrativa, dels usos
i serveis de temporada del domini públic local de la guingueta de la Pl. Lluís Companys,
d’Alcanar (exercici 2017).
SEGON. TRAMETRE aquests acords al departament d’Intervenció-Tresoreria, i a la
regidoria de Turisme.
I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat, amb la salvedat de l'art. 206 del
R.O.F., a Alcanar, document signat electrònicament al marge.
Vist i plau,
L’ALCALDE
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