AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A – Registre Entitats: 01430043

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en
sessió de data 30/03/2016, va aprovar per unanimitat
l’expedient de licitació, i els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions
tècniques, per a l’adjudicació de les autoritzacions
d’ús privatiu del domini públic local i domini
públic marítimo-terrestre al t.m. d’Alcanar.

ACORDS:
PRIMER. DECLARAR la urgència de l’actuació pels motius indicats.
SEGON. INCOAR I APROVAR l’expedient de contractació, per a la licitació de
l’adjudicació de les autoritzacions d’ús privatiu del domini públic local i domini
públic marítimo-terrestre, que comportarà la concessió dels drets d’ocupació, ús,
gaudiment i explotació dels serveis de temporada, mitjançant procediment obert, per
concurs públic i pel tràmit d’urgència.
TERCER. APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques que han de regir el concurs públic per a l’adjudicació de les
autoritzacions per a l’ocupació del domini públic de referència.
QUART. APLICAR el procediment d’urgència, ateses les raons d’interès públic que
concorren i sotmetre el plec de clàusules a informació pública per un termini de 15 dies
naturals, durant el qual es podran formular les reclamacions i/o al·legacions que es
considerin convenients, mitjançant la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’anuncis de la
Corporació i amb una ressenya al Perfil de contractant.
CINQUÈ. APROVAR la convocatòria del concurs públic mitjançant la publicació d’anuncis al
BOPT, al DOGC, al Tauler d’anuncis de la Corporació i amb una ressenya al Perfil de
contractant, havent-se d’ajornar l’obertura de les ofertes i adjudicació de les autoritzacions
procedents fins que hagi transcorregut el termini d’informació pública esmentat, sense
reclamacions i/o al·legacions o un cop resoltes aquestes, aplicant el procediment
d’urgència, amb la consegüent reducció de terminis ateses les raons d’interès públic que
concorren.
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SISÈ. NOMENAR els membres de la mesa de contractació d’acord amb allò recollit en els
plecs. L’òrgan de contractació estarà assistit per la mesa de contractació d’aquest
Ajuntament, que estarà constituïda per:
President
Regidor – JOAN ROIG CASTELL
Vocal
Regidor – JORDI MONFORT CALLARISA
Vocal
L’Interventor/a de la corporació o funcionari/a a qui delegui.
Vocal El Secretari/ària de la corporació o funcionari en qui delegui
Vocal L’Aparellador/a Municipal o funcionari en qui delegui.
Vocal
Regidor– JOSEP BELTRAN VALLS
Secretari Funcionari: MANUEL AGUSTÍN VALLS REVERTER

Alcanar, abril de 2016
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