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AJUNTAMENT DE MONTGAI

Anunci d’informació pública de l’Acord de Ple de l’Ajuntament de Montgai, de 22 de maig de 2020, pel qual
se sotmet a informació pública el Projecte i el Plec de clàusules administratives particulars per a la regulació
d’una concessió administrativa d’ús privatiu d’una porció de bé de domini  públic,  per concurs,  situat  al
municipi de Montgai, per destinar-lo a una pista de pàdel

Acord de Ple de l’Ajuntament de Montgai, de 22 de maig de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el
Projecte i el Plec de clàusules administratives particulars per a la regulació d’una concessió administrativa
d’ús privatiu d’una porció de bé de domini públic, per concurs, situat al municipi de Montgai, per destinar-lo a
una pista de pàdel.

Havent-se instruït pels serveis competents d’aquest Ajuntament, expedient de concessió administrativa d’ús
privatiu  d’una porció de bé de domini públic, per concurs, situat al municipi de Montgai,  que es detalla a
continuació,  per  destinar-lo  a  una  pista  de  pàdel, es  convoca,  per  termini  de  30  dies  hàbils,  tràmit
d’informació pública, a fi que les persones que puguin tenir-se per interessades en aquest expedient, puguin
comparèixer  i  formular  quantes  al·legacions,  suggeriments o reclamacions tinguin per  convenient,  bé al
Registre  General  de  l’Ajuntament  o  per  qualsevol  dels  altres  mitjans  admesos  a  l’article  16  de la  Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Referència cadastral 25174A001005180001ZP

Localització Pista Poliesportiva. Polígon 1, parcel·la 518 del terme municipal de Montgai

Classe Domini públic. equipaments municipals

Superfície de tota la finca 10.318 m2

Superfície objecte de concessió 500 m2

Ús Esportiu

Destinació del bé Usos esportius i recreatius. Col·locació i gestió d’una pista de pàdel

Objecte Posterior col·locació, a càrrec del concessionari, de les instal·lacions pròpies d’una pista de pàdel i la seva explotació. Veure Clàusula Primera del Plec de clàusules

Al seu torn, estarà a la disposició de les persones interessades a la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament:
www.montgai.cat

En el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva i no caldrà
adoptar un acord exprés.

El present anunci servirà de notificació  a les persones interessades, en cas que no pugui efectuar-se la
notificació personal de l’atorgament del tràmit d’audiència.

A la vegada, s’anuncia que s’ha aprovat la no aplicació a aquest procediment (Expedient 252/2020) de la
suspensió  dels  terminis  administratius,  atès  el  caràcter  indispensable  d’aquest  procediment  per  a  la
protecció de l’interès general  i  el  funcionament bàsic dels serveis, de conformitat amb l’Apartat 4 de la
Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
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