NOTIFICACIÓ

Tràmit: Notificació
El sr. Alcalde-President de la Corporació en data 14 d’abril de 2021, ha dictat el següent:
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2021-0805
Identificació de l’expedient: Atorgament a tercers d’autoritzacions administratives per
l’explotació comercial a les platges, temporades 2021-2028.
Expedient número: 10537/2020
Tràmit: Ordinari
Fets
1. En data 13 d’abril de 2021 s’ha dictat el Decret de l’Alcalde número 2021-0879 en el
qual s’aprova l’expedient de contractació 10437/2020 per l’atorgament a tercers de
concessions administratives per l’explotació comercial a les platges de Mont-roig del
Camp, per les temporades 2021-2028, es tramita per mitjà de concurs públic i es
concedeix un termini de 15 dies naturals per presentar sol·licituds de participació.
2. L’anunci del concurs públic s’ha publicat al perfil del contractant el 13 d’abril de 2021 a
les 13:10.

" Antecedents.
En data 13 d’abril de 2021 es va dictar el Decret de l’Alcalde número 2021-0879 pel qual
es a aprovar l’expedient de contractació 10437/2020, per concurs públic, per l’atorgament
a tercers de concessions administratives, per l’explotació comercial a les platges de
Mont-roig del Camp, per les temporades 2021-2028, que es tramitarà per mitjà de
concurs públic, així com el Plec de Clàusules Reguladores d’aquestes autoritzacions,
documents que es donen aquí per íntegrament reproduïts.
Fets
Al punt 3 de la resolució del Decret abans esmentat, s’estableix que el termini per
presentar sol·licituds de participació al concurs públic és de 15 dies naturals.
L’anunci del concurs públic es va publicar al perfil del contractant de la Generalitat de
Catalunya, el 13/04/2021 a les 13:10h.
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3. En data 13 d’abril de 2021 l’arquitecte tècnic municipal met el següent informe:

A l’Annex IV del plec de clàusules reguladores del procediment obert per a l’atorgament a
tercers de concessions municipals d’explotació comercial a les platges de Mont-roig del
Camp per a les temporades 2021/2028, s’estableix la documentació que ha d’haver al
sobre B, entre la qual està la necessitat d’aportar una memòria tècnica amb
documentació gràfica.
Es de gran interès pel municipi fer una correcta i important difusió del concurs públic, que
garanteixi una bona participació.
Cal fer especial esment, que a causa de la crisis sanitària pel COVID-19, ens trobem en
Estat d’Alarma i que actualment existeixen restriccions a la mobilitat, que poden fer més
complicada l’elecció de la ubicació per la qual concursar, o la contractació de professional
que redactin els documents tècnics.
Conclusions
Aquest tècnic considera, insuficient el termini dels 15 dies atorgats a l’anunci de licitació
per realitzar tots els estudis necessaris per a la presentació d’ofertes
Per part del concursants, cal entre d’altres: realitzar l’estudi dels plecs, el anàlisis de les
ubicacions proposades, la redacció de la memòria tècnica, amb tota la documentació que
cal aportar i que es troba enumerada als plecs.
Per tal de garantir la presentació d’ofertes convenientment treballades i que resultin de
qualitat, caldria ampliar el termini per presentar ofertes. Atorgant als presentadors de
sol·licituds un termini total de 30 dies naturals.
S’emet aquest informe als efectes oportuns"

1. Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril
municipal i de règim local de Catalunya (LLMRLC).
2. Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, modificada per Llei 2/2013, de 29 de maig, de
protecció i ús sostenible del litoral, i pel que aquesta mateixa llei disposi.
3. Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de
Costes.
4. Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Mont-roig del Camp
aprovat pel departament competent de la Generalitat de Catalunya.
5. Article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP).
6. Concordants del 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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Fonaments de dret

7. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL).
Resolució:
1. Avocar la competència relativa a l’expedient de referència a l’Alcaldia, d’acord amb el
previst a l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
amb la finalitat d’ampliar el termini de sol·licituds de participació al concurs per
l’atorgament a tercers de concessions administratives per l’explotació comercial a les
platges de Mont-roig del Camp, per les temporades 2021-2028.
2. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds de participació concedint un termini
total de 30 dies naturals, per la qual cosa l’últim dia per presentar ofertes serà el 13/05.
3. Publicar l’ampliació del termini al perfil del contractant de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp.
Peu de recurs

La qual cosa us notifico als efectes oportuns.
Aránzazu Sorlí Pons
Secretària
Document signat electrònicament al marge
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Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciósadministratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició
potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt
expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici
que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al
seu dret.

