Stecn - jbo
Gestiona 276/2019

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

Assumpte: Informe relatiu a l’expedient 276/2019, referent a la petició d’informe del
Negociat de contractació per a la Mesa de contractació sobre recurs presentat per la
Sra. Glòria Molina Rodríguez, amb número de registre 2019-E-RC-2551, de data 21 de
maig de 2019, contra la valoració de les memòries tècniques del contracte per a
l’atorgament de concessió administrativa per a l’explotació dels serveis de temporada
a les platges del municipi, Lot 26.
Antecedents:

3. Plec de condicions tècniques l’explotació mitjançant concessió administrativa dels
serveis de temporada a les platges i mar territorial del terme municipal de Sant
Carles de la Ràpita (PCT en endavant)
4. Annex II de plànols d’emplaçament.
Informe:
La Sra. Glòria Molina Rodríguez manifesta que la memòria presentada per l’altra
licitadora del Lot 26, guingueta GU-09 de la platja del Suís, la Sra. Maria Pilar Carton
del Rey, no incorpora el requeriments demanats al PCT relatius a la cabina sanitària
pel que fa a la seva integració en l’estructura de la guingueta i, als relatius a la tarima
de fusta sobre la que s’ha d’instal·lar la terrassa.
Per el que respecta a la cabina sanitària si bé no es grafia en els plànols de distribució
de la guingueta, s’indica expressament que aquesta s’instal·larà segons els requisits
del PCT.
Pel que respecta a la terrassa i a la condició imposada pel PCT de situar la terrassa
sobre tarima de fusta, a la memòria tècnica presentada per la Sra. Maria Pilar Carton
del Rey, s’indica que donada la situació específica de la guingueta sobre un paviment
de formigó no es contempla la instal·lació de la tarima dita preveient situar la terrassa
directament sobre el paviment existent.
El PCT no fa distinció sobre l’obligació de la instal·lació de la tarima de fusta en relació
als paviments existents (sorra, formigó,...), i s’interpreta que en tots els casos la
terrassa s’instal·larà sobre paviment de fusta.
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2. Plec de clàusules administratives particulars que han de regir per a la concessió
administrativa d’ús privatiu del domini públic que té per objecte l’explotació dels
serveis de temporada a les platges del terme municipal de Sant Carles de la
Ràpita, mitjançant procediment obert, i amb varis criteris per a la seva adjudicació
(PCA en endavant).

Número : 2019-0132 Data : 29/05/2019

1. Sobre núm. 2 de 15 d’abril de 2019, amb registre d’entrada núm. 1972, presentat
per Maria Pilar Cartón del Rey, relatiu als lots 17, 19 i 26
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Conclusió:

S’estima parcialment l’al·legació presentada per la Sra. Glòria Muñoz Rodríguez pel
que respecta al compliment dels requisits d’instal·lació de la terrassa. La memòria
presentada per la Sra. Maria Pilar Carton del Rey contravé allò indicat en el PCT en
relació a les condicions i prescripcions particulars relatives a les guinguetes sobre la
disposició de les terrasses sobre un paviment de fusta i per tant es proposa la seva
exclusió de la licitació del contracte per a l’atorgament de concessió administrativa per
a l’explotació del serveis de temporada a les platges del municipi, Lot 26.
Sant Carles de la Ràpita, a la data indicada a la signatura
L’arquitecte tècnic, Jordi Balagué Ortiz
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