DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient: Concessió demanial per la gestió i explotació del Club
de Mar
Expedient número: 4843/2021
Tràmit: Ordinari
Fets
1. En data 25 de gener de 2021 l’arquitecte tècnic i la tècnic de platges emeten
informe de necessitat on detallen i enumeren les necessitats per iniciar la licitació del
contracte de gestió i explotació dels serveis del Club de Mar.

4. Vist l’informe de secretaria de data 10 de maig de 2021
5. Vist l’informe d’intervenció de data 27 de maig de 2021.
6. Vistes les diligències de conformitat de secretaria i intervenció a les modificacions
dels plecs de data 28 de maig de 2021.
7. L'òrgan de contractació, per raó de la quantia i a tenor del que es disposa en la
Disposició Addicional 2a de la LCSP, és l'Alcaldia. No obstant això, en virtut del Decret
núm. 2021-0999, de 30 d’abril de 2021, aquesta competència està delegada en la
Junta de Govern Local.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL).
2. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
3. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
4. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
5. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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3. Vist que es disposa de tota la documentació relacionada en el punt anterior.
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2. Donat que per tramitar la contractació corresponent caldrà incorporar a l’expedient
els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques pertinents, així com els
informes que siguin preceptius. Un cop completat, caldrà sotmetre’l a l’aprovació de
l’òrgan competent.

Número: 2021-1361 Data: 28/05/2021

2. L'objecte del contracte és la gestió i l’explotació de les instal·lacions del Club de
Mar situades al Carrer de Gregal núm. 3 de Miami Platja, de conformitat amb les
instal·lacions que s’han projectat i al Pla de negoci que presentarà en la present
licitació l’adjudicatari.

Resolució:
1. Avocar la competència relativa l’expedient de referència a l’Alcaldia, en aplicació de
l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
2. Aprovar inicialment i definitivament l’expedient de contractació de referència, que es
tramitarà per mitjà del procediment obert, així com el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que incorpora, documents que es donen aquí per íntegrament reproduïts.
3. Disposar l’obertura de la licitació d’aquesta concessió demanial, publicant la licitació
en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per un termini de 15
dies naturals, deixant constància en l’expedient de totes les actuacions practicades, tal
i com prescriu l’article 117 del LCSP.

Fran Morancho López
Alcalde

DECRET

Document signat electrònicament al marge
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5. Designar com a responsable del contracte a la responsable del departament de
Platges, Nuria Florencio Cabré.

Número: 2021-1361 Data: 28/05/2021

4. La durada del contracte s’estableix en 8 anys essent l’import del cànon total
establert en 42.000,00 euros.

