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Núm. Exp.: 2021/19399
AMD-Platja
RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA-DELEGADA DE JOVENTUT, PLATGES, NETEJA I GESTIÓ
D'ESPAIS VERDS I NATURALS
Secció Administrativa i Jurídica-AMD-Platja-2021/19399.- Atesa la finalització del
termini de les llicències atorgades per a l'ocupació a la platja de Castelldefels, per a la
instal·lacions de serveis de temporada els anys 2016, 2017, 2018 i 2019, segons els Plecs
de Condicions Generals i de Prescripcions Tècniques que les regeixen, i que van ser
aprovats definitivament per resolució de la regidora-delegada de Via Pública i Promoció
Econòmica de l'Ajuntament, de data 21 de març de 2016; i prorrogades per 2020,
segons resolució del regidor-delegat de Territori, Mobilitat i Platges, de data 18 de març
de 2019, i per 2021, segons resolució de l'Alcaldessa de data 21 de maig de 2020.
Ates que, finalitzada la temporada 2021, és necessari i convenient tramitar un nou
procediment per a l’atorgament de llicències d'ocupació i explotació dels serveis de
temporada, establiments expenedors de menjars i begudes, que s’estableixen a la zona
marítima terrestre d’aquest terme municipal i que no precisen d'instal·lacions fixes,
d’acord amb l’article 113 del Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament General de Costes, per les temporades 2022-2025.
Vistes les necessitats d’usos i serveis de temporada de la nostra platja, segons informe
de la tècnica de la UI de Medi Ambient i Serveis Urbans de data 03 de novembre de
2021, així com l'informe jurídic del cap de la Secció Jurídica-Administrativa de data 03
de novembre de 2021.
Vistos el Plec de Condicions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives redactats
pels serveis tècnics i jurídics-administratius de l'Ajuntament, per a l'atorgament de
llicències d’ocupació i explotació dels serveis de temporada, establiments expenedors
de menjars i begudes, a la platja de Castelldefels, segons els lots descrits en el Plec de
Clàusules Administratives, en regim de concurrència, d’acord amb el que disposen la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; Decret
336/1988, del 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels Ens
Locals; i Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atès que la Generalitat de Catalunya té la competència en l’ordenació i gestió del litoral.
Atenent que aquestes llicències estan condicionades expressament a l’autorització de la
Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, del Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, i
sempre que hagi estat aprovat el Pla d'Usos per a cadascuna de les temporades.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13523646776513405342 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la Presidència
de la Corporació i en ús de la delegació conferida pel decret de l’Alcaldia de data 5 de
juny de 2020 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 23/06/2020),
R E S O L C:
Primer.- Aprovar, de conformitat amb el que disposen la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; Decret 336/1988, del 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels Ens Locals; i Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’expedient d’atorgament de
llicències d’ocupació i explotació dels serveis de temporada, establiments expenedors
de menjars i begudes, a la platja de Castelldefels, per a les temporades d'estiu 20222025.
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives
que regiran l’atorgament de les llicències d’ocupació i explotació esmentades.
Tercer.-Obrir, en el seu cas, procediment de concurrència pública d’acord amb el que
preveu l’article 57.3 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Quart.-Anunciar aquest procediment al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de
Castelldefels, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Castelldefels, i al Butlletí Oficial de
la Província durant 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació en aquest
últim, temps en el que es podran formular reclamacions i al·legacions.
Cinquè.- Les ofertes s'hauran de presentar mitjançant l'eina de Sobre Digital, integrada
a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, a partir del 7è dia
natural següent a la fi del període d'informació pública, i durant el termini de 20 dies
naturals següents.
Castelldefels, a la data de signatura electrònica.
En dono fe, als efectes de l’article 3.2.e) del RD
128/2018.

