ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament d´Aiguamúrcia, en sessió extraordinària de data 25-5-2009, va
acordar la creació d´una plaça de taxi al municipi d´Aiguamúrcia, així com la
convocatòria del corresponent concurs públic per a la concessió de la llicència i
l’aprovació del plec de clàusules que el regeix. El plec de clàusules esmentat s’exposa
al públic pel termini de vuit dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci en el BOP de Tarragona, per a general coneixement i
perquè puguin presentar-se, si s´escau, les al·legacions escaients. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagin presentat al·legacions, el plec de clàusules
s’entendrà aprovat definitivament. El plec de clàusules pot examinar-se a les oficines
municipals situades a la Plaça de Sant Bernat 1 de Santes Creus, en horari de 9:00 a
14:00.
Simultàniament s’anuncia el concurs públic, d’acord amb les condicions que
s’assenyalen tot seguit. En cas que es presentin al·legacions al plec de clàusules es
suspendrà la licitació fins que, una vegada resoltes, s’anunciï novament la
convocatòria:
1. Entitat que concedeix la llicència del servei urbà de taxi: Ajuntament d´Aiguamúrcia
2. Objecte:
Convocatòria de concurs per a la concessió d´una llicència de taxi urbà pel municipi
d´Aiguamúrcia
3. Termini i lloc de presentació
3.1. Termini: 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci
al BOP de Tarragona.
3.2. Lloc: registre de l’Ajuntament o qualsevol dels llocs previstos a l’art. 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
4. Requisits
Presentació de la sol·licitud i la documentació acreditativa dels requisits enumerats en
el plec de clàusules.
Santes Creus, 5 de juny de 2009.
L’alcalde
Josep Jesús Escoda Anguera
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