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Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
INFORME JURÍDIC
Expedient de contractació per a l’adjudicació de la concessió administrativa de
domini públic consistent en l’explotació dels serveis de temporada a les platges
i mar territorial del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
En virtut d’allò establert a la Disposició addicional Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, (LCSP), en relació a l’emissió d’informe
jurídic preceptiu en l’aprovació d’expedients de contractació, es sotmet a informe del
que subscriu expedient en relació al contracte que consta a l’encapçalament del
present.
Consta en l’expedient:
- Proposta de l’Alcaldia de data 19 d’abril de 2021, d’on resulta la necessitat i idoneïtat
per a procedir a la tramitació de la corresponent licitació pública mitjançant concessió
administrativa per a l’explotació dels usos i serveis de temporada a les platges del
municipi, en base al pla d’usos de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a les
temporades 2017-2021, i la resolució de data 1 d’abril de 2021 emesa pel
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Direcció General de Polítiques de
Muntanya i del Litoral, i per tal d’oferir millors serveis als habitants de la població i als
seus visitants, essent d’interès per a la Corporació municipal oferir diferents serveis i
usos de temporada a les platges del municipi, per tal de garantir l'ús públic del litoral i
preservar el medi.

Lot 1 EN- 04 Escola nàutica– Platja del Trabucador
Lot 2 LV-0 6 Lloguer d’embarcacions sense motor – Platja del Trabucador
Lot 3 LV-0 1 Lloguer d’embarcacions sense motor tipus patí de pedals – Platja de
Garbí
Lot 4 LV-04 Lloguer d’embarcacions sense motor tipus taula– Platja de Garbí
Lot 5 LM-0 1 Lloguer d’embarcacions amb motor tipus moto aquàtica – Platja de les
Delícies.

Així mateix, en la providència de l’Alcaldia de referència, es justifica i es proposa a
l’òrgan competent que es declari la urgència de l’actuació en la tramitació de
l’expedient de referència, donat que per part de la Direcció General de Polítiques de
Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya, s’emet resolució d’autorització de
l’ocupació corresponent a la distribució aprovada dels serveis de temporada en domini
públic maritimoterrestre en data 1 d’abril de 2021, en la qual es fa referència a la
urgència manifestada pels ajuntaments i l’interès públic en l’inici de la temporada 2021,
indicant-se que es resol l’autorització de la distribució dels serveis de temporada
estrictament terrestres, independentment dels usos a l’aigua, els quals seran objecte
de resolució posterior.
En la mateixa providència de l’Alcaldia, esmentada, es proposa a l’òrgan competent
que es condicioni l’adjudicació del dels diferents contractes d’explotació, mitjançant
concessió administrativa, dels serveis de temporada de referència, a la resolució
d’autorització l’ocupació dels serveis de temporada 2021, per part de la Direcció
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Els usos i serveis de temporada que es proposen licitar són els següents:
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General d’Ordenació del Territori i d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, un cop
aquests disposin de l’informe preceptiu de Capitania Marítima de Tarragona.
- Plec de condicions tècniques, confeccionat per part de l’Arquitecte tècnic municipal,
on consta la relació dels lots objecte del contracte, essent un total de 5 lots, amb les
corresponents superfícies, terminis, cànons,condicions i prescripcions generals i
particulars relatives a les activitats, i, condicions i prescripcions generals relatives a
l’ocupació del domini públic marítim terrestre, i demés característiques dels serveis
objecte. Figuren també en l’expedient plànols d’ubicació com annex al plec de
condicions tècniques.
- Plec de clàusules administratives particulars, on s’estableixen els pactes i condicions
definidors dels drets i obligacions de les parts del contracte, forma d’exposició pública
de l’expedient i de l’anunci amb les condicions per a la seva licitació, confeccionat per
part de la Tècnica d’Administració General del Negociat de Contractació.
La subscripció de contractes per part de les Administracions Públiques requereix la
tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (en endavant LCSP), i que
s’ha de publicar en el perfil de contractant.
A l’expedient s’han incorporat tots els documents indicats anteriorment, el plec de
clàusules administratives particulars i els plecs de condicions tècniques esmentats,
que han de regir el contracte.

- L’elecció del procediment de licitació.
- Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris
que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions
especials de la seva execució.
- La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de les
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha de ser
directa, clara i proporcional.
-La procedència de l’aplicació del tràmit d’urgència.
Un cop completat l’expedient de contractació, l’òrgan de contractació ha de dictar una
resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del procediment d’adjudicació.
Aquesta resolució ha de ser objecte de publicació en el perfil de contractant.
Tot això de conformitat amb l’establert als articles 116, 117 i 119 de la LCSP.
El que subscriu considera que l’expedient en el seu conjunt s’ajusta a allò previst a la
LCSP i a la resta de l’ordenament jurídic.
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En l’expedient es justifica adequadament:
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
El plec que regula la licitació per a l’adjudicació de diferents contractes d’explotació,
mitjançant concessió administrativa, dels serveis de temporada de referència de les
platges del municipi de Sant Carles de la Ràpita, amb 5 lots, que són els indicats en
l’apartat anterior.
La concreció de les actuacions específiques a realitzar, serveis inclosos en l’objecte
del contracte, condicions per a la seva execució i, les demés condicions i
característiques tècniques són les que figuren al Plec de condicions tècniques per a
l’execució del contracte, que formen part de l’expedient.
L’objecte del present contracte es portarà a terme en 5 lots,podent licitar els
participants per un dels lots o bé per varis conjuntament, essent els lots els indicats
anteriorment. Tot això de conformitat amb l’establert a la Clàusula I del plec de
clàusules administratives particulars, (en endavant PCAP).
- En la clàusula II del PCAP es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la
contractació dels serveis de referència, segons providència de l’Alcaldia, de data 19
d’abril de 2021, esmentada anteriorment.
- De conformitat amb l’establert a la clàusula III del PCAP, en quant a la competència,
s’estableix que l’òrgan competent per a contractar, és la Junta de Govern Local atesa
la distribució de competències prevista a la Disposició addicional segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (LCSP).

Per una banda tenim la normativa en matèria de contractació, que de conformitat amb
l’establert a l’article 9.1. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes les
concessions sobre béns de domini públic, estan excloses d’aplicació d’aquesta Llei. No
obstant, en el seu article 4 s’indica que pel que fa al règim jurídic aplicable als
negocis jurídics i contractes exclosos es regeixen per les seves normes especials,
aplicant-se els principis de la Llei de contractes per a resoldre els dubtes i llacunes que
es puguin presentar.
Pel que fa a l’òrgan competent en la matèria, el trobem esmentat a l’apartat 9 de la
Disposició addicional segona de la Llei de contractes, en la qual s’estableix que en les
Entitats locals, correspon als Alcaldes la competència per a l’adjudicació de
concessions sobre els béns d’aquestes, quan el pressupost base de licitació, en els
termes que defineix l’article 100.1, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost ni l’import de tres milions d’euros. I, en el present cas, es compleix amb
aquests requisits per no superar-se aquests imports.
Per l’altra banda, tenim la normativa en matèria de patrimoni, tant l’estatal com la
catalana, no fent referència l’estatal a l’òrgan competent en matèria de concessions i
atribuint-se en el reglament de la catalana la competència al ple per a l’aprovació del
plec, però cal indicar al respecte, que és una normativa anterior, amb menor rang que
la legislació bàsica i supeditada a aquesta. El reglament de patrimoni data de l’any
1988, i quan feia referència a la competència del ple era perquè la legislació bàsica en
matèria de competències, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
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Pel que fa a la competència en matèria de concessions sobre béns de domini públic
cal fer referència al següent:
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règim local, atribuïa la competència a aquest òrgan. I la normativa posterior que
derogà les competències previstes en la Llei de bases fou la de contractes.
Per tant, a la vista del pressupost base de licitació del contracte d’explotació de la
concessió de referència, (atès el cànon de sortida previst per a cada lot), l’òrgan
competent per a efectuar la present contractació i tramitar l’expedient, de conformitat
amb l’establert a la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de
contractes del sector públic, serà la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia,
de conformitat al Decret 798/2019, de 7 de juliol.
La Llei de contractes quan parla de la competència en matèria de concessions
atribueix a l’Alcalde l’adjudicació del contracte, i per tant, cal entendre que l’adjudicació
es troba inclosa dintre de la facultat contractual, la qual porta implícita, la d’aprovació
dels plecs, la d’adjudicació del contracte, la de formalització del mateix i la de la resta
de facultats que la Llei atribueix l’òrgan de contractació, tot sense perjudici de les
delegacions que es puguin portar a terme. Tot això de conformitat amb l’establert a
l’article 4 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques
- De conformitat amb l’establert a la clàusula IV del PCAP, en quant a la naturalesa
jurídica del contracte, s’estableix el següent:

De conformitat amb l’establert a l’article 9.1 de la LCSP, estan exclosos d’aquesta
Llei les autoritzacions i concessions sobre béns de domini públic i els contractes
d’explotació de béns patrimonials (diferents dels que defineix l’article 14 per al cas
de concessions d’obra), que es regulen per la seva legislació específica, excepte
en els casos en què es declarin expressament aplicables les prescripcions
d’aquesta Llei.
Així mateix, pel que fa al règim jurídic aplicable als negocis jurídics exclosos i de
conformitat amb l’establert a l’article 4 de la LCSP, les relacions jurídiques, negocis i contractes que esmenta la secció segona del Títol preliminar de la LCSP
queden exclosos de l’àquesta Llei, i es regeixen per les seves normes especials,
aplicant-se els principis de la LCSP per a resoldre els dubtes i llacunes que es puguin presentar.”

- Tal com s’estableix a la clàusula V del PCAP, en quant al procediment i forma
d’adjudicació, l’expedient és objecte de tramitació urgent, mitjançant procediment obert
i s’adjudicarà a l’oferta econòmica que resulti més avantatjosa, utilitzant-se varis
criteris d’adjudicació donat que la prestació dels serveis pot ésser millorada. De
conformitat amb l’establert als articles 119, 156 a 158 de la LCSP. Tot això respectant
els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència
competitiva, de conformitat amb el previst als articles 53.1 de la LC; 111.6 del Reial
Decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa
la Llei de Costes (RLC); article 93 de la LPAP; i articles 131 i següents de la LCSP.
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“El contracte es qualifica com un contracte administratiu de naturalesa patrimonial
per a l’ocupació d’un bé de domini públic. Es tracta d’un ús privatiu del domini
públic, subjecte a concessió administrativa consistent en l’explotació de l’esmentat
domini públic. Tot això, de conformitat amb el previst als articles 84 i 86 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques
(LPAP); a l’article 64 de la LC; i a l’article 57 i següents del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL).
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- De conformitat amb l’establert a la clàusula VIII del PCAP, en quant al preu del
contracte, s’estableix un pagament en concepte de cànon municipal per a l’explotació
del servei corresponent, segons preu d’adjudicació ofert en la licitació, i el pagament
del cànon estatal, per l’ocupació del domini públic liquidat pel “Ministerio para la
Transición Ecológica, Dirección Provincial de Costas de Tarragona”, per a cada
temporada d’estiu. Tot això segons preus que figuren al plec de condicions tècniques.
- Pel que fa als criteris de valoració, s’estableixen varis criteris iguals per a tots els lots,
essent aquest de judici de valor (memòria descriptiva amb un màxim de 25 punts) i
automàtics (l’oferta econòmica amb un màxim de 75 punts), amb un total de 100 punts
per a cada lot, no essent necessària la constitució d’un comitè d’experts, essent
suficient i necessària l’actuació de la Mesa de contractació legalment constituïda a
l’efecte. (Clàusula IX del PCAP).
- Al plec figura la publicitat de la licitació, de conformitat amb l’establert a la clàusula
XII i XIII, i que per aplicació del tràmit d’urgència els terminis es redueixen a la meitat:
“Exposició Pública
De conformitat amb l’establert a l’article 66 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals, el plec de clàusules
administratives i el plec de condicions tècniques, article 119 de la LCSP, i a
l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, els plecs de clàusules s’exposaran al públic per un
termini de 15 dies hàbils, durant el qual es podran formular les reclamacions i/o
al·legacions que es considerin convenients, mitjançant la publicació d’anunci al
BOPT, al tauler d’edictes de la Corporació i al Perfil del contractant, el qual es
troba integrat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat Catalunya.”

Al perfil de contractant s’oferirà informació relativa a la convocatòria de la licitació
del contracte, incloent els plecs de clàusules administratives particulars, el plec de
condicions tècniques
.............
La documentació per a participar en la present licitació es presentarà en el
termini de vuit (8) DIES NATURALS simultanis al termini de finalització del
termini d’exposició pública, sense que s’admetin aquelles proposicions que no
es presentin en la forma, termini i lloc esmentats.
Les proposicions extemporànies seran excloses.
**Tot això condicionat a que durant el termini d’exposició pública no s'hagin
presentat reclamacions i/o al·legacions, ajornant-se, en cas contrari, l’anunci de
licitació o suspent-se la convocatòria de la corresponent licitació pública, fins la
resolució de les mateixes. ...”

Per tal de dotar de més eficàcia i eliminar les duplicitats, i simplificar el procediment a
través del qual els ciutadans i les empreses es relacionen amb l’Administració, es
considera adient simultanejar el termini d’exposició pública amb el termini de
finalització de presentació de proposicions, tal com figura en les clàusules XII i XIII del
plec de clàusules administratives particulars, esmentades anteriorment. Tot
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“Anunci de licitació
L’anunci de licitació, es publicarà al perfil de contractant de l’òrgan de contractació,
el qual es troba integrat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat Catalunya.
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condicionat a que durant el termini d’exposició pública no s'hagin presentat
reclamacions i/o al·legacions, ajornant- se, en cas contrari, l’anunci de licitació o
suspent-se la convocatòria de la corresponent licitació pública, fins la resolució de les
mateixes.
La simultaneïtat de tràmits deriva d’una clara voluntat simplificadora de la normativa
administrativa, la qual no s’ha de configurar com una obligació de les administracions
públiques, sinó com un veritable dret subjectiu de la ciutadania, les empreses i els
professionals, establint-se en l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, entre altres principis generals, el de simplicitat, racionalització i
agilitat dels procediments administratius.
- De conformitat amb l’establert a la clàusula XXX del PCAP, en quant a la naturalesa
jurídica del contracte, s’estableix el següent:

El plec conté tots els aspectes necessaris de regulació del contracte i, en concret, el
contingut mínim establert a l’article 67 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de les administracions públiques, i, l’article 35 de
la LCSP.
Correspon la seva aprovació a la Junta de Govern Local, per ésser aquest òrgan el de
contractació, en aplicació de les normes que regulen la distribució de competències en
la matèria, la Disposició addicional segona de la LCSP, i per delegació de l’Alcaldia
mitjançant Decret 798/2019, de 18 de juliol de 2019. (Clàusula V del PCAP). De
conformitat amb l’indicat anteriorment en relació a la competència en matèria de
concessions sobre béns de domini públic.
EN QUANT A LA TRAMITACIÓ URGENT DE L’EXPEDIENT
En la providència de l’Alcaldia de data 19 d’abril de 2021, esmentada anteriorment, es
posa de manifest el següent:
“Amb subjecció al pla d’usos per a les temporades 2017-2021, aprovat pel Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Direcció General d’Ordenació del Territori i d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant diferents acords de la Junta de Govern Local, de dates 23
de maig 2019, 6 de juny de 2019, 27 de juny de 2019, 11 de juliol de 2019 i per Decrets de
l’Alcaldia núm. 652/2019, de data 14 de juny de 2019 i núm. 686/2019, de data 19 de juny de
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“Per tot allò que no estigui previst al Plec de clàusules administratives particulars i
al plec de condicions tècniques, s’estarà a allò previst al pla d’usos de l’Ajuntament
de Sant Carles de la Ràpita per a les temporades 2017-2021 aprovat per la
Generalitat deCatalunya; a La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques, en els seus aspectes bàsics, i al seu Reglament de
desenvolupament, el RD 1373/2009, de 28 d’agost; Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de
Catalunya; Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i el seu Reglament de
desenvolupament, el RD 876/2014, de 10 d’octubre; normativa d’instal·lacions
marítimes de la Generalitat; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el
Reglament parcial de desenvolupament de la LCSP; el Reial Decret 1098/2001 de
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la LCSP, en tot allò que no
contradigui a la LCSP ni al seu Reglament parcial; la resta de normativa vigent de
règim local; posteriors modificacions, restant legislació administrativa, i en el seu
defecte, les normes de dret privat que siguin aplicables i tota la normativa
sectorial vigent que resulti d’aplicació.”

Secret – bgl
Gestiona 1466/2021

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
2019, es van es van adjudicar diferents concessions administratives d’ús privatiu del domini
públic que té per objecte l’explotació dels serveis de temporada a les platges del territori
municipal. Aquestes concessions han d’ésser objecte d’autorització anual mitjançant resolució
de la Direcció General d’Ordenació del Territori i d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
En data 1 d’abril de 2021, per part de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya s’emet resolució d’autorització de l’ocupació
corresponent a la distribució aprovada dels serveis de temporada en domini públic
maritimoterrestre i zona de servitud de protecció en la qual es fa referència a la urgència
manifestada pels ajuntaments i l’interès públic en l’inici de la temporada 2021, indicant-se que
es resol l’autorització de la distribució dels serveis de temporada estrictament terrestres,
independentment dels usos a l’aigua, els quals seran objecte de resolució posterior. Resolentse finalment el següent:
“....
Primer. Aprovar la modificació de la distribució dels serveis de temporada 2021 a les platges i
mar territorial del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.
Segon. Deixar en suspens la resolució d'autorització de l'ocupació dels serveis de temporada
2021 pel que fa als abalisaments, activitats i serveis vinculats amb l’aigua fins que es disposi
del preceptiu informe de la Capitania Marítima de Tarragona.
Tercer. Autoritzar l’ocupació per a la temporada 2021 de la zona de domini públic
maritimoterrestre i de la zona de servitud de protecció del terme municipal de Sant Carles de la
Ràpita, corresponent a la distribució dels serveis de temporada aprovada per al període 20172021, .........”

“...
Queda en suspens l’autorització d’ocupació de les activitats aquàtiques i l’abalisament fins que
la Capitania Marítima de Tarragona emeti l’informe escaient. Per tant les activitats de lloguer
d’embarcacions sense motor, lloguer d’embarcacions amb motor, i escoles nàutiques no estan
autoritzades amb la resolució de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral d’1
d’abril de 2021.
...........
S’ha eliminat del Pla d’Usos i Serveis de Temporada l’activitat corresponent a: Lot 20 – Lloguer
d’embarcacions sense motor LV-05
Resten pendent d’adjudicació i de la resolució de la Direcció General de Polítiques de
Muntanya d’autorització d’ocupació les següents activitats:
Lot 4 – Escola nàutica EN-04 – Platja del Trabucador
Nova activitat – Lloguer d’embarcacions sense motor – Platja del Trabucador
Nova activitat – Lloguer d’embarcacions sense motor tipus patí de pedals – Platja de Garbí
Lot 13 – Lloguer d’embarcacions sense motor – Platja de Garbí
Nova activitat – Lloguer d’embarcacions sense motor – Platja de Garbí
Nova activitat – Lloguer d’embarcacions amb motor – Platja de les Delícies.
Adjunt s’acompanya quadre resum de totes les activitats incloses a lles platges del terme
municipal amb la indicació d’aquelles concessions sobre les quals s’ha sol·licitat la renovació i
el registre d’entrada corresponent i també la indicació d’aquelles activitats pendents
d’adjudicació.”
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En base a aquesta resolució de la Generalitat, esmentada anteriorment, s’ha emès informe de
l’arquitecte tècnic, de data 8 d’abril de 2021, en el qual es posa de manifest que un cop
aprovada la modificació de la distribució dels serveis de temporada 2021 a les platges i mar
territorial del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita, tal com consta en la resolució, de
conformitat a la mateixa:
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Al respecte, es considera adient i necessari portar a terme nova licitació pública per a
l’adjudicació dels serveis de temporada que es relacionen a continuació, per tal de garantir l'ús
públic del litoral i preservar el medi, considerant-se justificada la necessitat i idoneïtat, ateses
les característiques turístiques del municipi de Sant Carles de la Ràpita, essent necessari i
convenient per als interessos locals el desenvolupament turístic a les platges de Sant Carles de
la Ràpita, fenomen que va en augment des de fa molts anys, essent necessari i idoni oferir
diferents serveis als nostres visitants, i per a la mateixa població, i a tal efecte, es proposa
procedir a la incoació i adjudicació de la corresponent licitació a través de concessió demanial
amb lots, mitjançant procediment obert amb varis criteris, per a la seva adjudicació, i per un
termini de tres anys (que comprendran les temporades d’estiu 2021,2022 i 2023) prorrogable
per un període de cinc anys més:
Lot 4 – Escola nàutica EN-04 – Platja del Trabucador
Nova activitat – Lloguer d’embarcacions sense motor – Platja del Trabucador
Nova activitat – Lloguer d’embarcacions sense motor tipus patí de pedals – Platja de Garbí
Nova activitat – Lloguer d’embarcacions sense motor – Platja de Garbí
Nova activitat – Lloguer d’embarcacions amb motor – Platja de les Delícies.

Amb tot l’indicat, es considera justificada la tramitació urgent de l’expedient per a l’adjudicació
de les concessions consistents en l’explotació dels serveis de temporada a les platges i mar
territorial del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita l, atès que es tracta d’una necessitat
inajornable donada la proximitat de la temporada d’estiu tenint en compte que es tracta d’un
municipi turístic i, a més a més és precís accelerar l’adjudicació per raons d’interès públic pel
fet d’haver de disposar d’un servei d’aquest tipus, i essent aquesta una competència municipal.

DISPOSO

SEGON.- Incoar expedient per a l’adjudicació de diferents contractes d’explotació, mitjançant
concessió administrativa, dels serveis de temporada a les platges i mar territorial del terme
municipal de Sant Carles de la Ràpita, mitjançant procediment obert, amb varis criteris per a la
seva adjudicació, i per un termini de tres anys (que comprendran les temporades d’estiu
2021,2022 i 2023), prorrogable per un període de cinc més.
TERCER.- Que per part de l’arquitecte tècnic municipal es redacti el corresponent plec de
condicions tècniques,on constin superfícies, terminis, cànons... i demés condicions relatives a
les activitats,i, a l’ocupació del domini públic marítim terrestre, i demés característiques dels
serveis objecte d’explotació i dels diferents usos i serveis de temporada que han de formar part
de l’objecte del contracte, i, de conformitat amb al pla d’usos per a les temporades 2017-2021,
aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Direcció General d’Ordenació del
Territori i d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- Que per part de la TAG de Contractació es confeccioni el corresponent plec de
clàusules administratives particulars i es porti a terme el tràmit per a l’adjudicació de l’explotació
del domini públic de referència, mitjançant la corresponent licitació pública.
CINQUÈ.- Que es condicioni l’adjudicació dels diferents contractes d’explotació, mitjançant
concessió administrativa, dels serveis de temporada de referència, a la resolució d’autorització
l’ocupació dels serveis de temporada 2021, per part de la Direcció General d’Ordenació del
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
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PRIMER. Que per part de l’òrgan competent es declari la urgència de l’actuació per a
l’adjudicació dels diferents contractes d’explotació, mitjançant concessió administrativa, dels
serveis de temporada a les platges i mar territorial del terme municipal de Sant Carles de la
Ràpita, atesa la concurrència de les circumstàncies establertes legalment i atesa la motivació
per a la seva aplicació, segons l’indicat anteriorment i, conseqüentment procedir a la tramitació
urgent de l’expedient de conformitat amb les especialitats establertes legalment per a aquests
supòsits.
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Territori i d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, un cop aquests disposin de l’informe
preceptiu de Capitania Marítima de Tarragona.”

Al respecte, indicar que la motivació de la tramitació urgent resulta de l’emissió tardana
de la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Direcció General de
Polítiques de Muntanya i del Litoral, de la Generalitat de Catalunya, donat que es
tracta de serveis inclosos al pla d’usos de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per
a les temporades 2017-2021.
Pel que fa a l’aplicació de la tramitació urgent de l’expedient, la LCSP, en el seu article
119. 1 estableix que “poden ser objecte de tramitació urgent els expedients corresponents als
contractes la subscripció dels quals respongui a una necessitat inajornable o l’adjudicació dels
quals s’hagi d’accelerar per raons d’interès públic. A aquests efectes l’expedient ha de contenir
la declaració d’urgència feta per l’òrgan de contractació, degudament motivada.” Amb tot,

indicar que en aquest cas,tal com resulta de la providència de l’Alcaldia de referència,
concorren els dos supòsits legalment establerts, tant la necessitat inajornable, per la
proximitat de la temporada d’estiu tenint en compte que es tracta d’un municipi turístic
i, a més a més és precís accelerar l’adjudicació per raons d’interès públic pel fet
d’haver de disposar d’un servei d’aquest tipus, i essent aquesta una competència
municipal.
La LCSP, en el seu article 119. 2 estableix que “els expedients qualificats d’urgents s’han
de tramitar seguint el mateix procediment que els ordinaris, amb les especialitats següents:

............
c) El termini d’inici de l’execució del contracte no pot excedir un mes, comptat des de la
formalització.”

Amb l’aplicació de la tramitació d’urgència, els principis generals de la contractació
queden salvaguardats, només comportant una reducció dels terminis aplicables, però
no disminueix en absolut l’aplicació de garanties essencials de tot procediment de
contractació.
L’aplicació de la tramitació urgent en l’expedient de referència, es considera
degudament motivada, concorrent les causes legals per a la seva aplicació, amb una
explicació raonada i raonable en quant al seu contingut. Així mateix, caldrà fer
declaració de la urgència per part de l’òrgan competent,essent en aquest cas la Junta
de Govern Local, i, conseqüentment aplicar la reducció de terminis establerta
legalment, tal com s’ha indicat.
Així mateix, caldrà actuar amb coherència i diligència durant la tramitació de
l’expedient i fins la seva adjudicació, en les actuacions anteriors i posteriors a la
declaració d’urgència feta per l’òrgan competent.
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
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a) Els expedients gaudeixen de preferència perquè els despatxin els diferents òrgans
que intervinguin en la tramitació, que disposen d’un termini de cinc dies per emetre els i
informes respectius o emplenar els tràmits corresponents.
Quan la complexitat de l’expedient o qualsevol altra causa igualment justificada impe
deixi complir el termini abans indicat, els òrgans que hagin d’evacuar el tràmit ho han
de posar en coneixement de l’òrgan de contractació que hagi declarat la urgència. En
aquest cas, el termini queda prorrogat fins a deu dies.
b) Un cop acordada l’obertura del procediment d’adjudicació, els terminis que estableix
aquesta Llei per licitar, adjudicar i formalitzar el contracte es redueixen a la meitat,
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Això és el que s’informa als efectes oportuns, cedint-se
millor fonamentat en dret.

davant de qualsevol altre

Gregorio Juárez Rodríguez
El Secretari General,
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