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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

1756 Resolució de les al·legacions presentades i modificació del Plec de condicions administratives
particulars per a l'adjudicació de 7 llicències de taxi

El ple d’aquest Ajuntament en sessió feta el dia 27 de gener de 2015, va adoptar, entre d’altres el següent ACORD:

2n.- Resolució de les al·legacions presentades i modificació del Plec de condicions administratives particulars per a l’adjudicació de 7
llicències de taxi.

és a dir per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, s’adopten els següents ACORDS:

1er. Aprovar la modificació del Plec de condicions económico administratives que ha de regir la licitació per a atorgar set llicències per a
prestar el servei de particulars destinats al públic consistents en el transport de viatgers en automòbils de turisme que va estar publicada al
BOIB núm. 165 de 4 de desembre de 2014 i publicar el present acord al boib concedint un termini de 8 dies naturals a partir de la publicació
de l’anunci per a la presentació de noves al·legacions que no hagin estat resoltes pel Plé en aquest expedient.

2on.-  Simultàniament obrir el termini de presentació de proposicions que serà de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de la
publicació de la licitació en el BOIB. Així mateix aquelles persones que haguessin presentat la sol·licitud per participar en el procés podran,
durant aquest termini, aportar la documentació que considerin oportuna per afegir a l’anterior 

3er.-. Respecte a l’al·legació presentada per l’Associació d’Assalariats del Taxi de Sant Josep de sa Talaia, es DESESTIMA
PARCIALMENT ja que es potestat de l’Ajuntament determinar oportunament el número de llicències que en cada expedient es consideri
oportú tramitar i que no excedeixi de les 15 autoritzades. Així mateix es desestima en base a l’informe de secretaria la reclamació de que
s’incloguin a les bases els dies d’atur com a dies cotitzats a efectes de determinar l’antiguetat. La resta d’al·legacions han set objecte de
consideració en la modificació de les bases.

4rt.- Respecte a l’al·legació presentada pel Sr. Santiago Romero Gonzalez, es DESESTIMA en base a l’informe emès per Secretaria.

5è.- Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos que pertoquin, amb còpia de l’informe jurídic emès.

6è.- Facultar l’alcaldessa 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 set llicències de conformitat amb les bases de la convocatòria i la resta de normativa aplicable. En cas de presentar-se
noves al·legacions, es resoldran per la Junta de Govern Local, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent, publicant-se  els
corresponents acords a la pàgina web municipal.

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, 2 de febrer de 2015.
 

L’Alcaldessa,
Maria Nieves Marí Marí.

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

15
/1

8/
90

60
11

http://boib.caib.es

		2015-02-04T14:58:13+0100
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1423058293810
	Aprobación del documento




