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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

14806 Aprovació i exposició pública del plec de condicions económico administratives i tècniques per a
l'adjudicació de 9 llicències per prestar el servei de particulars destinats al públic consistents en el
transport de viatgers en automòbils de turisme. (EXP. 69/15)

El ple d’aquest Ajuntament en sessió feta el dia 24 de setembre de 2015, va adoptar, entre d’altres el següent ACORD:

……………………………………………………………………………………………
“2n.- Aprovació i exposició pública del Plec de condicions economico administratives i tècniques per a l’adjudicació de 9 llicències

. per prestar el servei de particulars destinats al públic, consistents en el transport de viatgers en automòbils de turisme (EXP. 69/15).
……………………………………………………………………………………………

Això es per majoria absoluta del número legal dels membres de la Corporació, s’adopten els següents ACORDS:

PRIMER: Aprovar el Plec de prescripcions econòmico administratives i tècniques que han de regir l’atorgament de les nou llicències de taxi
(6 de tipus general y 3 per a vehicle adaptat) i que s’adjunten al present acord.

SEGON: De conformitat amb l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, esposar-les al públic durant el termini de deu dies
naturals a partir de la publicació de l’anunci en el BOIB, perquè puguin presentar-se reclamacions les quals han de ser resoltes pel Ple.

TERCER: En cas de no existir al·legacions els presents plecs es consideraran aprovats definitivament. En el seu cas es faculta a l’alcalde per
a la realització de tots els tràmits que siguin necessaris dins de la tramitació del present expedient a excepció de l’adjudicació de les nou
noves llicències de conformitat amb les bases de la convocatòria i la resta de normativa aplicable.”

Les bases íntegres estan publicades a la página web municipal (perfil del contractant).

El que es fa públic per general coneixement i als efectes de posibles al·legacions, havent-se de publicar aquest acord al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i a la pàgina web municipal (www.santjosep.org).

 

Sant Josep de sa Talaia, 1 d’octubre de 2015.
 

L’Alcalde,
Josep Marí Ribas.
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