DECRET
Expedient:
Assumpte:
2019-2021

2019/319
Atorgament d'autorització municipal per a l'explotació de la guingueta a la platja d'Altafulla temporades

En data 5 d’abril de 2019 es va aprobar per part de la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme la distribució dels serveis de temporada a les platges i mar territorial del
terme municipal d’Altafulla pel període 2017-2021.
En data 25 de març de 2019 la Junta de Govern Local aprova l’expedient, el plec de condicions
i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el concurs per a l’atorgament de
l’autorització municipal per a explotar l’activitat de la guingueta en la zona de domini públic
marítim terrestre pel període 2019-2021.
En data 27 de març de 2019 s’obre el període de presentació d’ofertes el qual finalitza l’11
d’abril de 2019, amb el resultat de 5 ofertes presentades.
Vist que l’ubicació actual de la guingueta no compleix amb la distància mínima amb la
delimitació de terme amb Tarragona, davant d’aquesta inseguretat jurídica, i sent la voluntat
d’aquesta corporació de regularitzar la situació de cara a un futur, està previst canviar la
ubicació de la guingueta, prèvia modificació, per l’òrgan competent, de la distribució dels
serveis de temporada en domini públic terrestre.
D’acord amb l’anterior i seguint les instruccions de la Direcció General d’Ordenació del Territori
i Urbanisme per les quals no s’admeten modificacions del Pla una vegada aprovat, aquest
Ajuntament realitzaria la modificació de l’esmentat Pla en l’exercici següent.
De conformitat amb l’establert en l'article 152 i en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
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l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
RESOLC
PRIMER. No adjudicar l’autorització municipal per a explotar l’activitat de la guingueta en la
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zona de domini públic marítim terrestre pel període 2019-2021, d’acord amb els motius que
figuren a la part expositiva.
SEGON. Indicar a l’empresa Improsalia SL com a darrera empresa amb expectativa a ser
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adjudicatària de l’autorització de l’explotació de la guingueta GU-01 que pot ser compensada
en els termes de l’article 152.2 de la Llei 9/2017.

TERCER. Notificar a IMPROSALIA SL la present Resolució així com els recursos procedents.
QUART. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb allò que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
recorregut (tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la
resolució a l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la
recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs, excepte en els casos en els quals una disposició estableixi el
contrari, no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb allò que disposa
l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició sense
que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la
seva notificació.
En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació
per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
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Així ho disposa i signa l’alcalde/essa, a la data de la signatura electrònica.
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