Servei de Llicències d'Obres i Activitats

ANUNCI
Mitjançant Decret de la regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat del dia 23 de
desembre de 2020 es va aprovar el plec de clausules econòmiques, administratives i tècniques
particulars que regulen el procediment d’atorgament d’autoritzacions municipals per a
l’explotació dels serveis de temporada de les platges de Mataró per al període comprés entre els
anys 2021 i 2024.
En data 28 de desembre de 2020 ha estat publicat al BOPB i al tauler d’anuncis municipal
l’anunci relatiu al període d’exposició pública per 30 dies del plec de clàusules reguladores
d’aquell procediment de licitació, per tal de poder formular reclamacions i al·legacions dins
d’aquell termini.
Havent estat presentades diverses al·legacions al plec de clàusules dins del termini d’exposició
pública, la regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat ha emés nou Decret el dia 2 de
febrer de 2021 resolent les al·legacions i acordant l’obertura d’un nou període d’informació
pública del plec de clàusules revisat i esmenat, per TRENTA DIES NATURALS a comptar des
del dia següent de la seva publicació al BOPB.
L’esmentat Decret també acorda l’obertura d’un termini de VINT DIES NATURALS dins del
nou període d’exposició pública, per a la presentació de proposicions per participar en la
licitació d’autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada de les platges
de Mataró per al període comprés entre els anys 2021 i 2024, a comptar des de la publicació de
l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Mataró.
El plec de clàusules es pot consultar al perfil del contractant i a les dependències de l’oficina
d’atenció i informació urbanística de l’Edifici de Vidre , C/ Pablo Iglesias, 63, 2a planta, 13-15,
de Mataró de 9 a 14 hores, mitjançant cita prèvia.
Mataró, 5 de febrer de 2021
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