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RESOLUCIÓ REGIDOR DELEGAT D’EDUCACIÓ, POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ,
RECURSOS HUMANS, GOVERN OBERT I CONTRACTACIÓ

Atesa l’acta de la Mesa de contractació de data 15-06-2020 corresponent al procediment
obert convocat per a l’atorgament, si s’escau, d’una autorització d’ús privatiu d’un espai de
domini públic marítim terrestre per a l’exercici de l’activitat d’esbarjo infantil, mitjançant la
instal·lació de llits elàstics, a la platja del Regueral i a la platja de l’Horta de Santa Maria de
Cambrils, la qual diu:
“(...)Es fa lectura de l’acta de 29-05-2020 en la qual es va fer obertura de l’única proposició presentada
pel Sr. RAMON PÀMIES FARGAS i de l’encàrrec de valoració de la documentació per part de l’enginyer
industrial municipal.

La Mesa rep l’informe de valoració de la documentació tècnica presentada pel licitador, elaborat
per l’enginyer municipal, Sr. Joaquim Batista Pujol de 4-06-2020, del qual se n’interpreta que la
proposició no contradiu les característiques tècniques previstes als plecs de la present licitació i
acorda acceptar-lo.
Tot seguit, es disposa l’obertura del sobre que conté la documentació econòmica i la resta de
dades valorables mitjançant fórmula i es posa en coneixement dels assistents que ofereix un
cànon de 17.500,00 EUR i la següent millora:
“Sobre el preu del ticket que dóna dret a l'ús de l'atracció podrà convenir-se amb l'Ajuntament de
Cambrils el poder dedicar un dia a la setmana a oferir l'accès a l'atracció a un preu popular reduït.
Tanmateix, oferim a l'Ajuntament de Cambrils un total de 2.000 tickets per temporada perquè els
pugui distribuir segons el seu criteri entre famílies sense recursos del municipi, a entitats,
culturals, socials, esportives...”
Atès que s’ha presentat una única proposició, que no contravé a allò previst als plecs de clàusules
i que millora a l’alça el cànon tipus previst, la Mesa acorda:
1. Requerir Sr. RAMON PÀMIES FARGAS per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del
primer següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació següent:
-

Acrediti documentalment disposar de la solvència econòmica, financera i tècnica que
ha declarat disposar en la declaració responsable que ha aportat al sobre 1.
DNI i NIF de l’empresari quan sigui persona física, o del representant legal de l’empresa
quan sigui persona jurídica.
Acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica en la forma prescrita al plec de
clàusules administratives particulars.
Dipositar una garantia definitiva per import de 3.000,00 EUR.

2. Comprovar que es troba al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
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3. Proposar a l’òrgan de contractació que, un cop complerts els requisits indicats al paràgraf anterior,
acordi l’autorització d’un espai de domini públic marítim terrestre per a l’exercici de l’activitat
d’esbarjo infantil, mitjançant la instal·lació de llits elàstics, a la platja del Regueral i a la platja de
l’Horta de Santa Maria de Cambrils, al Sr. RAMON PÀMIES FARGAS, tot citant-lo per a formalitzar el
corresponent document administratiu de formalització dins del termini de 15 dies hàbils a
comptar del següent a la notificació de l’adjudicació. Es fa constar expressament que l’eficàcia de
la present autorització queda condicionada a l’aixecament de les mesures provocades pel COVID19.”

Atès que la Sr. RAMON PÀMIES FARGAS ha aportat la documentació requerida per la Mesa de
contractació, s’ha comprovat que es troba al corrent de pagament amb la Seguretat Social i
l’Agència Tributària i ha dipositat la quantitat de 3.000,00 EUR corresponent a la garantia
definitiva.

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant els Decrets núms. 142 i 147 de
dates 5 i 8 de juliol de 2019 (BOPT de data 22-7-19),
RESOLC:

1. Atorgar l’autorització d’ús privatiu d’un espai de domini públic marítim terrestre per a
l’exercici de l’activitat d’esbarjo infantil, mitjançant la instal·lació de llits elàstics, a la platja
del Regueral i a la platja de l’Horta de Santa Maria de Cambrils al Sr. RAMON PÀMIES
FARGAS, La durada de l’autorització serà d’1 (una) temporada turística, prorrogable anualment,
fins a un màxim de 3 temporades més, per un cànon anual de 17.500 EUR, i resta de condicions
de la seva oferta, al ser l’única oferta presentada i complir els requisits per a l’atorgament
establerts al plec de clàusules administratives regulador del procediment, tot citant-los per a
formalitzar el corresponent document administratiu dins del termini de 15 dies hàbils a
comptar del següent a la notificació de l’acord.
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