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Identificació expedient
Decret d'aprovació dels plecs de condiciones per a l'autorització administrativa d'ocupació d'una
porció de domini públic, mitjançant llicència d'ús privatiu, per a la instal·lació de dos llos de venda de
Castanyes torrades i moniatos..
Antecedents
L'Ajuntament de Gavà convoca un procediment obert i concurs per adjudicar-ne les llicències
municipals demanials per a 2 lloc se venda de castanyes cuinades, a la població de Gavà, durant el
termini del 15 d'octubre al 15 de gener del any següent i per dos anys, 2018 i 2019.
Fonaments de dret
1.-La licitació contempla l'autorització de l'ús d'una porció de domini públic, mitjançant llicència d'ús
privatiu, 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 de 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 336/1998, 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 la Ley de Contractes del Sector Públic.
b) Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de emprendedores y su internacionalización.
c) Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.
En virtut del Decret d'alcaldia de delegació d'atribucions de data27 de juliol de 2018, de la Tinenta
d'alcalde i presidenta de l'Àmbit de Ciutat i Territori quant l'atorgament d'autoritzacions, llicències o
concessions sobre l'espai públic.
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Per tot això, d'acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment,
RESOLUCIÓ
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, D E C R E T O:
Primer.- Iniciar els tràmits per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i concurs, de les
llicències municipals demanials per a 2 llocs de venda de castanyes torrades i moniatos, al terme
municipal de Gavà, d'acord amb el plec de clàusules redactat a tal efecte, com en els seus annexos que
consten en l'expedient administratiu.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules per a l'atorgament de les llicències municipals demanials per a 2
llocs de venda de castanyes torrades i moniatos, al terme municipal de Gavà.
La tinenta d'alcalde i presidenta de l'Àmbit de
Ciutat i Territori
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