AJUNTAMENT DE REUS
ÀREA D’URBANISME
Patrimoni del Sòl
Exp. P-0506

ANUNCI D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC

La Junta de Govern Local en sessió de data 17-12-2021 va acordar:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives que regeix la concessió
demanial de l’ús privatiu de l’immoble de propietat municipal situat al c/ Capçanes
núm. 4, amb destí a la millora de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual en el marc de l’activitat i gestió que realitza l’Associació
Taller Baix Camp, en compliment de la seva finalitat estatutària.

SEGON.- Adjudicar la concessió demanial de l’ús privatiu de l’immoble de propietat
municipal de forma directa, a l’Associació Taller Baix Camp amb destí a la a la
millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual en el
marc de l’activitat i gestió que realitza l’associació , en compliment de la seva
finalitat estatutària. Aquesta concessió demanial s’atorga amb subjecció al plec de
clàusules referit a l’apartat primer. El termini d’aquesta concessió serà de cinquanta
anys, comptats a partir del dia següent al de la formalització administrativa de la
mateixa.

El plec de clàusules i aquesta adjudicació es sotmeten al tràmit d’informació pública
per un termini de 20 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest, per
tal que es puguin formular al·legacions. Si no es formula cap al·legació, el plec i
l’adjudicació s’entendran aprovats definitivament, sense necessitat de nou acord.

Es pot consultar el plec de clàusules al següent enllaç:
https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories/11563
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Així mateix, aquelles persones que no disposin dels mitjans electrònics necessaris i
no es trobin obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament de Reus,
poden consultar presencialment el contingut d’aquest expedient, acudint a les
dependències del departament responsable de l’expedient. Per a fer-ho, hauran de
demanar
cita
prèvia,
escrivint
un
correu
electrònic
a
l’adreça
patrimonidelsol@reus.cat o bé trucant al telèfon 977 010 015.

Reus, a data de la signatura electrònica.

El Secretari general
Per delegació de signatura:
La cap de Secció dels Serveis
Administratius Territorials
Montserrat Torné Homs
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