ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT
REGIDORIA D’ENSENYAMENT, JOVENTUT I ESPORTS
Departament d’Esports
Servei de promoció i gestió d’activitats esportives

EDICTE
Es fa públic que mitjançant acord de la Junta de Govern Local reunida en sessió
celebrada el 27 de març de 2019, s’ha resolt els següents:
ACORDS
PRIMER.- ADJUDICAR la llicència d’ús comú especial sense transformació del
domini públic marítimo-terrestre de Sitges, per a la seva utilització, explotació i
manteniment destinada a la pràctica i ensenyament del surf, amb subjecció a la
resta de condicions establertes en el Plec de Condicions EconòmicAdministratives, als següents licitadors
-

LOT 1: al Sr Roger Nicolàs Gómez amb NIF núm. XX.XX5.12XX i
representant de MARICEL SURF CLUB, amb NIF G67302067.

-

LOT 2: al Sr Jose Castillo Clavero amb NIF núm. XX.XX7.22XX i
representant de l’entitat CLUB WINDSURFING SITGES amb NIF
G67070144.

-

LOT 3: al Sr Guillem Pujadas Casas amb NIF núm. XX.XX3.67XX

SEGON.- APROVAR les següents liquidacions que hauran de ser liquidades
durant els quinze dies següents a la notificació de l’autorització del Pla d’Usos per
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya:
-

LOT 1: liquidació núm. 2019/0000001883, per import de 5.000 €
corresponent al cànon anual ofertat per a aquesta llicència, a l’entitat
MARICEL SURF CLUB, amb CIF G67302067.

-

LOT 2: liquidació núm. 2019/0000001902, per import de 2.019,95 € €
corresponent al cànon anual ofertat per a aquesta llicència, a l’entitat
CLUB WINDSURFING SITGES amb CIF G67070144.

-

LOT 3: liquidació núm. 2019/0000001905, per import de 3.125 €
corresponent al cànon anual ofertat per a aquesta llicència, al Sr. Guillem
Pujades Casas amb NIF núm. XX.XX3.67XX.
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TERCER.- COMUNICAR als adjudicataris que durant el termini de QUINZE (15)
dies hàbils, comptats des de l’adjudicació de la llicència, haurà d’aportar la
documentació que s’especifica en el Plec de Condicions econòmicadministratives (punt 4: Drets i Obligacions de les parts)
QUART.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) i a l’e-tauler.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.
SISÈ.- Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre
recurs ajustat a dret.”
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
Sitges, 28 de març de 2019.
El Batlle,
Miquel Forns Fusté
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