PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF ACORD: AJGL 29/06/2018 – SERVEIS JURÍDICS
NÚM. EXP.: G112018000702

ADJUDICACIÓ D’AUTORITZACIONS PER A L’ÚS PRIVATIU PER A
L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA, CONSISTENTS EN LA
INSTAL.LACIÓ DE CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE SANTA
CRISTINA 2018 I EL FESTIVAL DE MÚSICA
REF EXP.: G112018000702 – CONT20180000003
Vist que mitjançant Decret d’Alcadia 2122/2018 de data 26/06/2018 va
resoldre requerir a 6 entitats que s’anomenen a continuació, a fi que en el
termini màxim de 2 dies hàbils aportessin la documentació prevista en la
clàusula 9 del plec de clàusules, per tal de poder procedir a l’adjudicació de
les autoritzacions per a l’ús privatiu per a l’ocupació de casetes/barraques
per la Festa Major de Santa Cristina 2018 i el festival de música “CLON
FESTIVAL” 2018. Les entitats que havien de complir amb l’esmentat tràmit
són les següents:
Plica
Plica
Plica
Plica
Plica
Plica

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

1.2.7.4.9.3.-

CLUB REM HOTELERS
CLUB REM PESCADORS
AFA ESCOLA POMPEU FABRA
ASSOCIACIÓ CIUTADANA SOS LLORET
ASSOCIACIÓ JOVENTUT SA ROMANA
ASSOCIACIÓ FORÇAME

Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 9 del plec de
condicions per totes les entitats a dalt esmentades.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar 6 autoritzacions per a l’ús privatiu per a l’ocupació de
casetes/barraques per la Festa Major de Santa Cristina 2018 i el festival de
música “CLON FESTIVAL” 2018 als licitadors que s’anomenen a continuació,
en base dels actes d’obertura de pliques i de sorteig de dates 22/06/2018 i
25/06/2018, amb subjecció al plec clàusules aprovat. Les entitats
autoritzades són les següents:
Plica núm. 1.- CLUB REM HOTELERS
Plica núm. 2.- CLUB REM PESCADORS
Plica núm. 7.- AFA ESCOLA POMPEU FABRA

Plica núm. 4.- ASSOCIACIÓ CIUTADANA SOS LLORET
Plica núm. 9.- ASSOCIACIÓ JOVENTUT SA ROMANA
Plica núm. 3.- ASSOCIACIÓ FORÇAME
SEGON.- La comunicació d’aquest acord d’adjudicació de l’autorització
s’entendrà com a document suficient per a la seva acreditació.
SEGON.- Advertir als autoritzats a dalt esmentats que, en cas de no
complimentar adequadament les condicions establertes al plec de
condicions, l’Ajuntament podrà dur a terme les accions legalment
establertes.
TERCER.- Informar als licitadors que disposen de les actes d’obertura de
pliques i de sorteig al Perfil del Contractant del web municipal.
CINQUÈ.- Efectuar trasllat a totes les entitats que han pres part en la
licitació, així com a la Regidoria de Cultura, a la secció de la Via Pública, a la
Policia Local i a la secció de Medi Ambient d’acord amb allò establert a
l’article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector
Públic, procedir a la seva publicació al Perfil del Contractant del web
municipal.

Lloret de Mar, 28 de juny de 2018
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ROBERT RIBOT, ALBERT
El regidor delegat

