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Administració Local

2017-05966
Ajuntament de Calafell

EDICTE 

Per el Decret d’Alcaldia núm. 2017/2879, de 6 de juliol de 2017 (expedient núm. 5522/17) es va disposar sotmetre 
a informació pública l’acord adoptat en relació a la concessió de l’ús privatiu i contracte menor de servei de la Zona 
Nàutica del Port de Segur i que tot seguit es transcriu:

“1.- Autoritzar i disposar la despesa de l’import de 15.000,00.- euros (exempt d’IVA) amb destinació a la contractació 
dels serveis d’impartir classes d’activitats nàutiques i aquàtiques, com optimist, catamarà, windsurf, kayak i paddle 
per als Instituts de Calafell i a la Zona Nàutica del Port de Segur de Calafell, despesa imputable a la partida 
C04/3411/22799081 del Pressupost Municipal de l’exercici 2017 en vigor.
2.- Concedir l’ús privatiu de la Zona Nàutica del Port de Segur a l’entitat Escola de Vela de Calafell, SL, i adjudicar-
li el contracte menor de servei amb l’objecte organitzar, coordinar, executar totes les activitats necessàries per el 
desenvolupament de l’esmentada Zona Nàutica, durant el període comprès entre el dia 3 de juliol a 31 de desembre 
de 2017, i amb subjecció a les condicions descrites a l’ANNEX 1 d’aquesta resolució.
3.- Repercutir a l’entitat Escola de Vela de Calafell, SL les despeses corresponents a l’Ajuntament de Calafell com a 
cessionari de l’espai del Port de Segur, en virtut del contracte signat en document administratiu en data 14 de juny 
de 2017, entre l’Ajuntament i l’empresa Port Segur, SA per import màxim de 5.000,00 euros.
4.- Notifi car al Port Segur, SA, abans de l’inici de la prestació del servei.
5.- Notifi car la present resolució a l’entitat adjudicatària Escola de Vela de Calafell, SL i als departaments d’Esports 
i Intervenció de l’Ajuntament de Calafell.
6.- Publicar el present acord al BOPT i fer tramesa d’informació pública per termini de 15 dies hàbils.”

Es posa de manifest que l’expedient de referència i l’annex es poden consultar al Departament d’Urbanisme d’aquest 
Ajuntament, situat al carrer Sant Pere, 29-31, de Calafell (Platja), de 9 a 14 hores.

El secretari, Alexandre Pallarés Cervilla
Calafell, 10 de juliol de 2017


		2017-07-13T12:14:49+0200
	Butlletí Oficial de la Província de Tarragona




