Ajuntament de Gavà

Roger Cots Valverde, secretari general de l'Ajuntament de Gavà,

CERTIFICO:
Que, per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 23 de
novembre de 2018, i en virtut de les atribucions en ella delegades per l’Alcaldia (decret del dia
18 de juny de 2015), entre d’altres, es va adoptar l’acord següent, a reserva del que resulti de
l'aprovació de l'acta corresponent:
8 – INICIAR TRÀMITS D'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT CONCURS, DE LA
CONCESSIÓ PER A L'ÚS I EXPLOTACIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ DE LLEURE
AMB BAR I RESTAURANT, AL TERRENY DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
SITUAT A L’AVINGUDA EUROPA, 92, DE GAVA MAR
Antecedents:
El dia 31 de gener de 2019 tindrà lloc la finalització del termini de vigència de la concessió per
a l'ús i explotació d'una instal·lació de lleure amb bar i restaurant, al terreny de domini públic
municipal situat a l’avinguda Europa, 92, de Gavà mar, raó per la qual és necessari treure de
nou a licitació, mitjançant un concurs obert i públic, aquesta concessió municipal.
Fonaments de dret:
1. La licitació contempla la concessió d’ús privatiu d'una porció de domini públic, per a
la prestació d'un servei destinat al públic, d'acord amb el que preveuen els articles 79 i
següents de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
l’article 218 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'article 57 i concordants del
Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
així com el que disposa el Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
2. I els preceptes establerts a la normativa legal següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
b) Llei 14/2013, de 27 de setembre, d'emprenedors i la seva internalització.
c) Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Per tot el que s'ha dit anteriorment, a proposta del tinent d'alcalde de Nova Governança i
Economia, s'acorda:
PRIMER.- Iniciar els tràmits per a l'adjudicació, mitjançant concurs, de la concessió per a l'ús
i explotació d'una instal·lació de lleure amb bar i restaurant, al terreny de domini públic
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municipal situat a l’avinguda Europa, 92, de Gavà mar d'acord amb les característiques que
s'assenyalen al Plec de Condicions Administratives i Econòmiques.
SEGON.- Aprovar el Plec de Condicions Administratives i Econòmiques, regulador de la
concessió demanial, d'acord amb allò que disposa el Reglament de Patrimoni dels ens locals, la
documentació i el plec de condicions quedaran exposats al públic (en la Secretaria General de
l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic) a l'objecte que, durant el termini dels 30 dies hàbils
següents al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, puguin
presentar-se reclamacions i al·legacions, les quals seran resoltes per aquest mateix òrgan
municipal.
TERCER.- Anunciar, al mateix temps, la iniciació dels tràmits per a l'adjudicació de la
concessió, la qual, a la vista de les reclamacions i al·legacions, si n'hi haguessin, s'ajornaria si
fos necessari.
QUART.- Facultar al tinent d'alcalde i president de l'Àmbit de Nova Governança i Economia
per a la resolució i signatura dels documents que siguin necessaris per a l'execució del present
acord.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a les persones interessades.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit de
Nova Governança i Economia (en qui l'alcaldessa, mitjançant Decret de data 27 de juliol de
2018 dictat a l’empara d’allò que preveu l’art. 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de las Bases del Règim Local, té delegada dita atribució).
Vist i plau
El tinent d'alcalde de l'Àmbit de
Nova Governança i Economia
signed
CPISR-1 Digitally
by CPISR-1 C
C Roger Roger Cots
Valverde
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