Secret – mctr
Gestiona 276/2019

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

Maria Cinta Torta Royo (1 de 3)
Auxiliar administrativa
Data Signatura: 03/07/2019
HASH: a7aca8863ac583dfbcb727d8947b8998

Gregorio Juárez Rodríguez, secretari general de l’Ajuntament de Sant Carles la Ràpita,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 6 de juny de
2019, adoptà per unanimitat, entre altres, l’acord següent:
«ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES PER A L’ATORGAMENT DE 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.
El president dóna compte de la urgència de l’assumpte i el presenta directament a la
Junta de Govern Local.
Sotmesa a votació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar-la.

“La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de març de 2019, es dóna per
assabentada de la Resolució de l’Alcaldia 2019-249, de data 25 de febrer de 2019,
d’avocació de la competència delegada a la Junta de Govern Local, en matèria de
contractació, en relació a l’expedient de 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, i, d’incoació, aprovació de l’expedient,
el Plec de clàusules administratives particulars, el plec de condicions tècniques i
plànols annexos als mateixos, i sotmetre l’expedient i els plecs de referència a
informació pública per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant procediment obert, i
amb varis criteris per a la seva adjudicació. I així mateix, s’acorda condicionar
suspensivament l’eficàcia de l’atorgament de les concessions de referència a l’aprovació
per part de la Generalitat i a l’autorització d’ocupació anual, per part del Departament
de Territori i Sostenibilitat, i al Pla d’Usos corresponent en cada moment .

Josep Caparrós Garcia (3 de 3)
Alcalde
Data Signatura: 05/07/2019
HASH: 901e1318e781c08ce74a1093cfda2f8b

S’ha efectuat la corresponent informació pública i la convocatòria de la licitació pública
mitjançant la publicació d’anunci al perfil del contractant, el qual es troba allotjat en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i a
l’e-tauler.
Es tracta d’un contracte de naturalesa patrimonial que comporta un ús privatiu del
domini públic, per la qual cosa queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (LCSP), en els termes del seu
article 9, tenint el contracte la consideració de concessió administrativa per a
l’explotació de domini públic, no obstant, l’article 4 de la LCSP estableix que
s’apliquen els principis de la mateixa per a resoldre dubtes i llacunes que es puguin
presentar. Aquest dret d’explotació s’atorga de conformitat amb la competència
municipal reconeguda a l’article 115 c) de Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes,
d’acord amb el corresponent Pla d’usos de temporada a les platges de Sant Carles de
la Ràpita i amb l’autorització anual d’ocupació del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
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Gregorio Juárez Rodríguez (2 de 3)
Secretari general
Data Signatura: 04/07/2019
HASH: 243ade983e862cb60d6ee7732be0f1e7

(...):

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
El present contracte ha estat objecte de tramitació ordinària, mitjançant procediment
obert i s’adjudica a l’oferta econòmica que ha resultat més avantatjosa, utilitzant-se
varis criteris d’adjudicació donat que la prestació dels serveis a realitzar podia ésser
millorada. Tot això de conformitat amb el previst als articles 53.1 de la LC i 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 Llei 33/2003, de 3 de novembre
de Patrimoni de les Administracions públiques i articles 131 i 146 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
En l’Acta de la Mesa de contractació de data 26 d’abril de 2019, en relació a l’obertura
dels sobres núm. 1 de les proposicions presentades, que contenen la documentació
avaluable segons judici de valor, (memòria tècnica) en la qual es fa constar, la relació dels
participants que han presentat proposició en diferents Lots, essent aquesta la següent,
per ordre de presentació:
“....
1.- JOAN JOSEP GARRIT SALVATELLA
LOT 2: Presenta memòria.
LOT 3: Presenta memòria.
LOT 4: Presenta memòria.
LOT 5: Presenta memòria.
2.- MARIA JOSEFA MATAMOROS QUERALT
LOT 9: Presenta memòria.
LOT 10: Presenta memòria.
LOT 11: Presenta memòria.
LOT 13: Presenta memòria.
LOT 16: Presenta memòria.
LOT 18: Presenta memòria.
LOT 22: Presenta memòria.
LOT 24: Presenta memòria.
LOT 25: Presenta memòria.

4.- ASSOCIACIÓ D’ARTESANS DE LA RAPITA
LOT 14: Presenta memòria.
5.- MARIA PILAR CARTON DEL REY
LOT 17: Presenta memòria.
LOT 19: Presenta memòria.
LOT 26: Presenta memòria.
6.- BEATRIZ RAMON CASTELLA
LOT 8: Presenta memòria.
LOT 9: Presenta memòria.
7.- MANUELA CASTELLA SARDO
LOT 15: Presenta memòria.
LOT 16: Presenta memòria.
8.- ESTER GRAS OBIOL
LOT 19: Presenta memòria.
9.- VINCENT KIRCH
LOT 2: Presenta memòria.
LOT 3: Presenta memòria.
LOT 4: Presenta memòria.
LOT 5: Presenta memòria.
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3.- GERARD SANCHEZ CABRERA
LOT 6: Presenta memòria.
LOT 7: Presenta memòria.
LOT 12: Presenta memòria.

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
10.- MARCOS PUIG CARBALLO: Presenta nomès un únic full com a memòria indicant que
correspon al lot 2, 3, 4, 5.
11.- ALVARO CELMA GINER
LOT 2: Presenta memòria.
LOT 3: Presenta memòria.
LOT 4: Presenta memòria.
LOT 5: Presenta memòria.
12.- JOSE ANTONIO SANTIAGO MARTINEZ
LOT 6: Presenta memòria.
13.- ROSALIA SANTIAGO MARTINEZ
LOT 1: Presenta memòria.
14.- PEDRO JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ
LOT 1: Presenta memòria.
LOT 5: Presenta memòria.
15.- NATURA & AVENTURA DELTA DE L’EBRE, SL
LOT 12: Presenta memòria.
LOT 13: Presenta memòria.
LOT 20: Presenta memòria.
LOT 25: Presenta memòria.
16.- GLORIA MOLINA RODRIGUEZ
LOT 26: Presenta memòria.
17.- ALEJANDRO PIÑOL PASCUAL
LOT 23: Presenta memòria.
18.- SERGI MARIANO NEBOT
LOT 21: Presenta memòria.

Un cop realitzada l’obertura del sobre núm. 1, la Mesa de contractació acorda, en primer lloc excloure
al senyor MARCOS PUIG CARBALLO per no haver presentat la documentació correctament al no
ajustar-se la memòria presentada a les prescripcions establertes al plec de clàusules administratives
particulars, i així mateix, la Mesa de contractació acorda la remissió de tota la documentació
continguda en el sobre núm. 1 als Serveis Tècnics Municipals, per tal que efectuïn la corresponent
valoració i emetin l’informe de valoració, en el termini de 5 dies hàbils, essent l’obertura del sobre núm.
2, el sisè dia hàbil, el dia 7 de maig de 2019. ....”

En l’Acta de la Mesa de contractació de data 7 de maig de 2019, d’obertura dels
sobres núm. 2, que contenen la proposició econòmica i la documentació avaluable de
forma automàtica i la documentació administrativa, es fa constar el següent:
“ ... En acte públic la presidència va donar per constituïda la Mesa que havia de procedir a la
qualificació de la documentació presentada per a l’adjudicació de 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, amb varis criteris per a la
seva adjudicació, fent constar que tal com figura en l’acta, de data 26 d’abril de 2019, d’obertura del
sobre 1, que conté les memòries tècniques a avaluar segons judici de valor, indicant-se que són dinou
(19) els licitadors que s’han presentat per a participar en la present licitació. Acordant-se en primer lloc
la exclusió del Sr. Marcos Puig Carballo, per no presentar la documentació correctament, i s’acorda la
remissió de la resta de documentació presentada als Serveis Tècnics Municipals, per tal que efectuïn
la corresponent valoració i emetin informe de la valoració.
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19.- IMMA ANTONI BALAGUE
LOT 17: Presenta memòria.

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
A continuació per part del President de la Mesa de Contractació, es procedeix a donar lectura de
l’informe tècnic efectuat per l’arquitecte tècnic municipal, de data 3 de maig de 2019, pel que fa a la
puntuació, de valoració de la documentació avaluable mitjançant judici de valor, indicant-se en primer
lloc els licitadors que han resultat exclosos i els motius, essent aquests el següents:
“...
8.- Ester Gras Obiol (Lot 19): La memòria indica la instal·lació d’una guingueta en un
indret que no s’ajusta a l’emplaçament proposat per a la instal·lació de l’activitat del lot 19
GU-06. Per tant es considera que no compleix les condicions indicades en el Plec de
condicions tècniques i es proposa la seva exclusió del procediment de licitació.”
10.- Marcos Puig Carballo (Lot 2, 3, 4 i 5): Presenta una única memòria amb la indicació
“Valida para los lotes 2,3,4,5” la qual cosa no s’ajusta a l’indicat a l’apartat del PCDP
referit a la forma de presentació relativa al sobre número 1 que indica explícitament que
ha de contenir tantes memòries com Lots pels quals es liciti. Per tan es proposa
l’exclusió en la licitació d’aquest Lot. ...”
A continuació es fa un resum, de l’esmentat informe, en quant a la puntuació obtinguda pels licitadors
presentats en els diferents Lots:
LOT 1:
-Rosalia Santiago Martínez: 15 punts
-Pedro Santiago Martínez: 30 punts
LOT 2:
- JOAN JOSEP GARRIT SALVATELLA: 15 punts.
- VINCENT KIRCH: 30 punts.
- ALVARO CELMA GINER: 30 punts.
LOT 3:
- JOAN JOSEP GARRIT SALVATELLA: 15 punts.
- VINCENT KIRCH: 30 punts.
- ALVARO CELMA GINER: 30 punts.

LOT 5:
- JOAN JOSEP GARRIT SALVATELLA: 15 punts.
- VINCENT KIRCH: 30 punts.
- ALVARO CELMA GINER: 30 punts.
-Pedro Santiago Martínez: 30 punts
LOT 6:
-GERARD SANCHEZ CABRERA: 30 punts.
-José Antonio Santiago Martínez: 15 punts
LOT 7:
-GERARD SANCHEZ CABRERA: 30 punts.

LOT 8:
- BEATRIZ RAMON CASTELLA: 30 punts.

LOT 9:
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LOT 4:
- JOAN JOSEP GARRIT SALVATELLA: 15 punts.
- VINCENT KIRCH: 30 punts.
- ALVARO CELMA GINER: 30 punts.

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
- MARIA JOSEFA MATAMOROS QUERALT: 15 punts.
- BEATRIZ RAMON CASTELLA: 30 punts.
LOT 10:
- MARIA JOSEFA MATAMOROS QUERALT: 15 punts.

LOT 11:
- MARIA JOSEFA MATAMOROS QUERALT: 15 punts.

LOT 12:
-GERARD SANCHEZ CABRERA: 30 punts.
-NATURA & AVENTURA DELTA DE L’EBRE, SL: 30 punts.

LOT 13:
- MARIA JOSEFA MATAMOROS QUERALT: 15 punts.
-NATURA & AVENTURA DELTA DE L’EBRE, SL: 30 punts.

LOT 14:

LOT 15:
- MANUELA CASTELLÀ SARDO: 30 punts.

LOT 16:
- MARIA JOSEFA MATAMOROS QUERALT: 15 punts.
- MANUELA CASTELLÀ SARDO: 30 punts.

LOT 17:
- MARIA PILAR CARTON DEL REY: 30 punts.
- IMMA ANTONI BALAGUÉ: 15 punts.
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- ASSOCIACIÓ D’ARTESANS DE LA RAPITA: 30 punts.

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
LOT 18:
- MARIA JOSEFA MATAMOROS QUERALT: 15 punts.

LOT 19:
- MARIA PILAR CARTON DEL REY: 30 punts.

LOT 20
-NATURA & AVENTURA DELTA DE L’EBRE, SL: 30 punts.

LOT 21
- SERGI MARIANO NEBOT: 15 punts.

LOT 22
- MARIA JOSEFA MATAMOROS QUERALT: 15 punts.

LOT 23
- ALEJANDRO PIÑOL PASCUAL: 30 punts.

LOT 24

LOT 25
- MARIA JOSEFA MATAMOROS QUERALT: 15 punts.
-NATURA & AVENTURA DELTA DE L’EBRE, SL: 30 punts.

LOT 26
- MARIA PILAR CARTON DEL REY: 30 punts.
- GLORIA MOLINA RODRIGUEZ: 30 punts.

Així mateix s’indica que l’informe íntegre serà publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament.
En finalitzar la lectura esmentada, demana la paraula el Sr. Marcos Puig Carballo, indicant “ ... “
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- MARIA JOSEFA MATAMOROS QUERALT: 15 punts.

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Acte seguit la Presidència en el mateix acte públic, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 2, que
contenen A- Proposició econòmica avaluable de forma automàtica i B- Documentació administrativa,
presentats per la resta de participants que han resultat admesos, procedint-se a fer lectura en primer
lloc de la proposició econòmica, de cadascun d’ells i a continuació, en acte intern, de la documentació
administrativa:
A.- PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA

JOAN JOSEP GARRIT
1 SALVATELLA

LOT 2

LOT 3

ACTE PUBLIC
SOBRE 2 - PROPOSICIÓ ECONÒMICA
LOT 4
LOT 5

115.-€

115.-€

115.-€

MARIA JOSEFA
2 MATAMOROS QUERALT

LOT
LOT
LOT
LOT
9
10
11
13
200.-€
4.000.-€
150.-€
250.-€
LOT 6
LOT 7 LOT 12
5.850,44.-€
310.-€
540.-€

EMPRESES:

ASSOCIACIÓ ARTESANS
4 DE LA RAPITA
MARIA PILAR CARTON
5 DEL REY

LOT 17

LOT 19

LOT 26

3.357.-€

4.557.-€

4.154.-€

LOT 8

LOT 9
150.-€

MANUELA CASTELLA
7 SARDO

LOT 15

LOT 16

3.200.-€

75.-€

ESTER GRAS OBIOL

LOT 19

VINCENT KIRCH

LOT 2
1.500.-€

LOT 3
400.-€

LOT 2

LOT 3

MARCOS PUIG
10 CARBALLO
11

ALVARO CELMA GINER

18

SERGI MARIANO NEBOT

19 IMMA ANTONI BALAGUE

LOT 4

LOT 5
600.-€
LOT 5

LOT 3

LOT 4

LOT 5

350.-€

1.500.-€

450.-€

LOT 1
10.000.-€

ALEJANDRO PIÑOL
17 PASCUAL

LOT 4
500.-€

150.-€
LOT 6

ROSALIA SANTIAGO
13 MARTINEZ

GLORIA MOLINA
16 RODRIGUEZ

LOT
25
51.-€

EXCLOSA

LOT 2

7.800.-€

NATURA & AVENTURA
15 DELTA DE L’EBRE, SL

LOT
24
30.-€

EXCLÒS

JOSE ANTONIO
12 SANTIAGO MARTÍNEZ

PEDRO JOSE SANTIAGO
14 MARTINEZ

LOT
22
90.-€

115.-€

4.000.-€

9

LOT
18
60.-€

LOT 14

BEATRIZ RAMON
6 CASTELLA

8

LOT
16
150.-€

LOT 1

LOT 5

7.800.-€

2.000.-€

LOT 12

LOT 13

LOT 20

LOT 25

400.-€

500.-€

400.-€

300.-€

LOT 26
4.100.-€
LOT 23
4.100.-€
LOT 21
2.500.-€
LOT 17
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GERARD SANCHEZ
3 CABRERA

115.-€

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
2.400.-€

ACTE INTERN
B.- DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
A continuació, la Mesa, en acte intern, procedeix a fer lectura i qualificació de la documentació
administrativa presentada, pels licitadors participants, essent la seva relació la següent:

Un cop comprovada que la documentació administrativa presentada s’ajusta a l’establert al plec de
clàusules, la Mesa proposa la remissió de la documentació als Serveis Tècnics Municipals per tal que
un cop comprovat que s’ajusten al plec de clàusules administratives i al plec de condicions tècniques,
efectuïn la valoració segons l’establert al plec i, si escau, efectuen proposta d’adjudicació. ...”

En data 10 de maig de 2019, s’emet informe per part dels Serveis tècnics municipals,
en quant a la puntuació final obtinguda per part dels diferents licitadors en els Lots
corresponents, i s’efectua proposta d’adjudicació, de conformitat al següent:
“...
El resultat de la puntuació total obtinguda de la suma de les resultants d’acord als criteris avaluables
segons judici de valor i automàtics, ordenants de més a menys puntuació, és el que figura a
continuació. Tanmateix es proposa com a adjudicatari de cadascun dels lots el que figura el primer en
la llista i no hagi resultat exclòs.
Lot 1 GU-10 EN-01
Pedro Santiago Martínez

72,90

Rosalia Santiago Martínez

70,00
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1.
JOAN JOSEP GARRIT SALVATELLA: Manca declaració responsable solvència tècnica mínima.
Autoritza obtenció de dades electròniques.
2.
Mª JOSEFA MATAMOROS QUERALT: tot correcte. Autoritza obtenció de dades electròniques.
3.
GERARD SANCHEZ CABRERA: tot correcte. Autoritza obtenció de dades electròniques.
4.
ASSOCIACIÓ ARTESANS DE LA RAPITA: Manca declaració responsable solvència tècnica
mínima. Autoritza obtenció de dades electròniques.
5.
MARIA PILAR CARTON DEL REY: tot correcte. Autoritza obtenció de dades electròniques.
6.
BEATRIZ RAMON CASTELLA: tot correcte. Autoritza obtenció de dades electròniques.
7.
MANUELA CASTELLA SARDO: tot correcte. Autoritza obtenció de dades electròniques.
8.
EXCLÒS.
9.
VINCENT KIRCH: tot correcte. Autoritza obtenció de dades electròniques.
10. EXCLÒS.
11. ALVARO CELMA GINER: tot correcte. Autoritza obtenció de dades electròniques.
12. JOSE ANTONIO SANTIAGO MARTÍNEZ: Manca declaració responsable solvència tècnica
mínima i declaració responsable prohibició contractar art. 71, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del sector públic, segons model que figura al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
13. ROSALIA SANTIAGO MARTINEZ: Manca declaració responsable solvència tècnica mínima i
declaració responsable prohibició contractar art. 71, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes
del sector públic, segons model que figura al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
14. PEDRO JOSE SANTIAGO MARTINEZ: Manca declaració responsable solvència tècnica mínima
i declaració responsable prohibició contractar art. 71, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del sector públic, segons model que figura al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
15. NATURA & AVENTURA DELTA DE L’EBRE, SL: tot correcte. Autoritza obtenció de dades
electròniques.
16. GLORIA MOLINA RODRÍGUEZ: tot correcte. Autoritza obtenció de dades electròniques.
17. ALEJANDRO PIÑOL PASCUAL: tot correcte. Autoritza obtenció de dades electròniques.
18. SERGI MARIANO NEBOT: Manca declaració responsable solvència tècnica mínima. Autoritza
obtenció de dades electròniques.
19. IMMA ANTONI BALAGUÉ: tot correcte. Autoritza obtenció de dades electròniques.

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Lot 2 EN-02
Marcos Puig Carballo

Exclòs

Vicent Kirch

85,00

Alvaro Celma Giner

35,50

Joan Josep Garrit Salvatella

19,22
Lot 3 EN-03

Marcos Puig Carballo

Exclòs

Vicent Kirch

85,00

Alvaro Celma Giner

78,13

Joan Josep Garrit Salvatella

30,81

Lot 4 EN-04
Marcos Puig Carballo

Exclòs

Alvaro Celma Giner

85,00

Vicent Kirch

48,33

Joan Josep Garrit Salvatella

19,22
Lot 5 EN-05

Marcos Puig Carballo

Exclòs

Pedro Santiago Martínez

85,00

Vicent Kirch

46,50

Alvaro Celma Giner

42,38

Joan Josep Garrit Salvatella

18,16

Gerard Sanchez Cabrera

71,25

José Antonio Santiago Martínez

70,00
Lot 7 GA-01 TN-01

Gerard Sanchez Cabrera

85,00
Lot 8 GU-02

Beatriz Ramon Castellà

85,00
Lot 9 GA-02 TN-02

Beatriz Ramon Castellà

71,25

Maria José Matamoros Queralt

70,00
Lot 10 GU-03

Maria José Matamoros Queralt

70,00
Lot 11 GA-03 TN-03

Maria José Matamoros Queralt

70,00
Lot 12 LV-02
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Lot 6 GU-01

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Gerard Sanchez Cabrera

85,00

Natura&Aventura Delta de l'Ebre, SL

70,74
Lot 13 LV-03

Natura&Aventura Delta de l'Ebre, SL

85,00

Maria José Matamoros Queralt

42,50
Lot 14 AC-01

Associació d'artesans de la Ràpita

85,00

Lot 15 GU-04
Manuela Castellà Sardo

85,00
Lot 16 GA-04 TN-04

Maria José Matamoros Queralt

70,00

Manuela Castellà Sardo

57,50
Lot 17 GU-05

Maria Pilar Carton del Rey

85,00

Imma Antoni Balagué

54,32
Lot 18 GA-05 TN-05

Maria José Matamoros Queralt

70,00
Lot 19 GU-06

Ester Gras Obiol

Exclòs

Maria Pilar Carton del Rey

85,00
Lot 20 LV-05
85,00
Lot 21 GU-07

Sergi Mariano Nebot

70,00
Lot 22 GA-06 TN-06

Maria José Matamoros Queralt

70,00
Lot 23 GU-08

Alejandro Piñol Pascual

85,00
Lot 24 GA-07

Maria José Matamoros Queralt

70,00
Lot 25 LV-06

Natura&Aventura Delta de l'Ebre, SL

85,00

Maria José Matamoros Queralt

24,35
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Natura&Aventura Delta de l'Ebre, SL

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Lot 26 GU-09
Maria Pilar Carton del Rey

85,00

Glòria Molina Rodríguez

84,29

En l’Acta de la Mesa de contractació de data 16 de maig de 2019, entre altres
assumptes, en relació a les renuncies presentades, es fa constar el següent:
“....
ACTE INTERN
....
Seguidament, per part del president de la Mesa de Contractació, es dona a conèixer
l’informe tècnic de data 10 de maig de 2019 on es proposen les diferents adjudicacions del
contracte de referència, i es dona conte de les diferents renúncies presentades per diversos
licitadors participants, als Lots corresponents a l’escola nàutica. Per part del president es vol
posar de manifest l’errada en el concepte, donat que no es tractaria de renúncies pel fet que
en aquest moment del tràmit encara no s’ha adquirit cap dret, donat que el contracte no està
adjudicat, si bé es tractaria de desistiment, podent els interessats desistir de les seves
proposicions presentades, no obstant, pel que fa a aquest desistiment, es tracta d’una
retirada injustificada de les proposicions en un procediment de licitació abans de la seva
adjudicació, havent-se de procedir en aquest cas a exigir l’import del 3% del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, per cada un dels lots objecte de
renúncia. ...”

LOTS
1
2
3
4
5

PROPOSAT
Pedro Santiago Martínez
Vincent Kirch
Vincent Kirch
Álvaro Celma Giner
Pedro Santiago Martínez

DESISTEIX
Vincent i Álvaro
Álvaro
Álvaro, Vincent i Garrit
Pedro, Vincent i Álvaro

ADJUDICATARI DEFINITIU
Pedro Santiago Martínez
Álvaro Celma Giner
Vincent Kirch
DESERT
Joan Josep Garrit Salvatella

A continuació es fa constar que un cop refeta la classificació dels licitadors proposats
adjudicataris, s’observa que el LOT 4 Escola Nàutica, queda desert, i la Mesa al respecte
proposa l’adjudicació del mateix segons consideri més adient la Corporació...”

Mitjançant oficis de l’Alcaldia, s’han efectuat els requeriments previs de documentació,
als diferents licitadors en relació als Lots que s’han proposat adjudicar, atorgant-los un
termini de deu (10) dies hàbils per tal que presentessin al Negociat de Contractació de
l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita documentació justificativa del present
contracte i la corresponent garantia definitiva, la qual s’ha presentat correctament pels
proposats adjudicataris.
En data 16 de maig de 2019, s’emet resolució per part del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, aprovant la modificació de la distribució
dels serveis de temporada 2019 a les platges i mar territorial del terme municipal, i
autoritzant l’ocupació per a la temporada 2019 de la zona de domini públic
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Per tant, en base a l’informe tècnic de data 10 de maig de 2019, esmentat anteriorment, de
proposta de les adjudicacions dels diferents Lots objecte del present contracte d’explotació
dels serveis de temporada de les platges, i, en base als desistiments presentats, esmentats
anteriorment, es proposa adjudicar als licitadors següents per ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, en atenció a la millor valoració obtinguda, i de conformitat amb el
següent quadre:

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
maritimoterrestre, i de la zona servitud de protecció, del terme municipal, corresponent
a la distribució dels serveis de temporada aprovada per al període 2017-2021.
En data 23 de maig de 2019, s’emet informe per l’arquitecte tècnic municipal, referent
a la resolució de La Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral
esmentada anteriorment, en el qual es posa de manifest el següent:
“....
3. La resolució dita a l’encapçalament aprova la modificació de la distribució dels serveis de temporada
2019 a les platges i el mar territorial del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita amb subjecció a
31 condicions generals i 10 condicions particulars, les quals s’haurà de traslladar als adjudicataris de
la licitació pública per a l’atorgament de concessió administrativa per a l’explotació dels serveis de
temporada a les platges del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita.

4. De la condició particular primera es desprèn el calendari d’ocupació de les diferents instal·lacions, a
partir del qual i tenint en compte el mòdul per metre quadrat i mes segons tipus d’instal·lació
actualitzat amb la variació de l’IPC del mes de novembre de 2018 resulta la previsió de l’import
corresponent al cànon d’ocupació del domini públic maritimoterrestre que serà liquidat pel Ministeri
per a la Transició Ecològica a través del Servei provincial de costes.

Lot 1

Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14

Platja del Trabucador
G
U
10 Guingueta
EN 01 Escola nàutica
EN 02 Escola nàutica
EN 03 Escola nàutica
EN 04 Escola nàutica
EN 05 Escola nàutica
Platja de Garbí
G
U
01 Guingueta
G
A
01 Gandules
TN 01 Tendals
G
U
02 Guingueta
G
A
02 Gandules
TN 02 Tendals
G
U
03 Guingueta
G
A
03 Gandules
TN 03 Tendals
Embarcacions sense
LV 02 motor
Embarcacions sense
LV 03 motor
Altres explotacions
AC 01 comercials

Ocupaci
ó (m2)

Data inici
temporad
a 2019

Data final
temporad
a 2019

Durada
Liquidació
temporad provisional
a (mesos)
cànon

70,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00

10/5/2019
10/5/2019
10/5/2019
10/5/2019
10/5/2019
10/5/2019

30/9/2019
30/9/2019
30/9/2019
30/9/2019
30/9/2019
30/9/2019

4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7

2.775,35
97,76
97,76
97,76
97,76

114,00

1/6/2019

30/9/2019

4,0

3.643,44

30,00
20,00

15/6/2019
15/6/2019

15/9/2019
15/9/2019

3,0
3,0

69,00

89,00

10/5/2019

30/9/2019

4,7

3.342,22

40,00
20,00

15/6/2019
15/6/2019

15/9/2019
15/9/2019

3,0
3,0

82,80

124,00

1/6/2019

30/9/2019

4,0

3.963,04

50,00
40,00

15/6/2019
15/6/2019

15/9/2019
15/9/2019

3,0
3,0

124,20

40,00

15/6/2019

15/9/2019

3,0

124,80

70,00

15/6/2019

15/9/2019

3,0

218,40

60,00

10/5/2019

30/9/2019

4,7

129,72
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Tipus d'activitat

Lot 15
Lot 16

Lot 17
Lot 18

Lot 19

Lot 20

Lot 21
Lot 22

Lot 23
Lot 24
Lot 25

Lot 26

Platja dels Hortets
G
U
04 Guingueta
G
A
04 Gandules
TN 04 Tendals
Platja del Capri
G
U
05 Guingueta
G
A
05 Gandules
TN 05 Tendals
Platja de l'Aiguassera
G
U
06 Guingueta
Platja del Far
Embarcacions sense
LV 05 motor
Platja de les Delícies
G
U
07 Guingueta
G
A
06 Gandules
TN 06 Tendals
G
U
08 Guingueta
G
A
07 Gandules
Embarcacions sense
LV 06 motor
Platja del Suís
G
U
09 Guingueta

100,00

1/6/2019

30/9/2019

4,0

3.196,00

30,00
20,00

15/6/2019
15/6/2019

15/9/2019
15/9/2019

3,0
3,0

69,00

74,00

1/6/2019

30/9/2019

4,0

2.365,04

16,00
20,00

15/6/2019
15/6/2019

15/9/2019
15/9/2019

3,0
3,0

49,68

104,00

10/5/2019

30/9/2019

4,7

3.905,51

40,00

15/6/2019

15/9/2019

3,0

124,80

75,00

1/6/2019

30/9/2019

4,0

2.397,00

20,00
40,00

15/6/2019
15/6/2019

15/9/2019
15/9/2019

3,0
3,0

82,80

120,00

1/6/2019

30/9/2019

4,0

3.835,20

20,00

15/6/2019

15/9/2019

3,0

27,60

15,00

15/6/2019

15/9/2019

3,0

46,80

80,00

10/5/2019

30/9/2019

4,7

3.004,24
33.967,68

5. Per últim informar sobre la conveniència d’advertir especialment als adjudicataris dels lots 6 GU-01
Guingueta (Platja de Garbí) i el 23 GU-08 Guingueta (Platja de les Delícies) de donar compliment a la
condició particular 4 relativa al desplaçament de la guingueta a ponent de 17 i 16 metres
respectivament.”

De conformitat a l’article 4 de l’ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per
l’activitat administrativa d’intervenció d’activitats sotmeses a llicència, comunicació i
declaració responsable, les tarifes d’aquesta exacció són les contingudes en els
apartats següents:
0. Tràmits vinculats a activitats innòcues i de baix risc (Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació administrativa, LSA))
01
02

Declaració responsable
d’obertura (DRO)
Comunicació prèvia d’obertura
(CPO)

300,00 €
360,00 €

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de maig de 2019, ha estat
designat el Sr. Jordi Balagué Ortiz, arquitecte tècnic Municipal, d’entre els Serveis
Tècnics Municipals, com a responsable en l’execució del contracte, al qual li correspon
correspondrà efectuar les facultats de supervisió de l’execució del contracte, adoptar
decisions i dictar les instruccions necessàries amb el fi d’assegurar la correcta execució
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Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
del contracte en l’àmbit de les facultats que se li atribueixin i el contractista haurà de
posar a la seva disposició els elements necessaris per tal que pugui complir les seves
funcions.
En data 21 de maig de 2019, amb núm. Registre d’entrada 2019-E-RC-2551, es presenta
escrit de reclamació per part de la Sra Gloria Molina Rodríguez, en quant al Lot-26-GU-09
Platja del Suís.
En l’Acta de la Mesa de contractació, de data 30 de maig de 2019, en relació a les
al·legacions presentades per part de la Sra. Gloria Molina Rodríguez, es dona compte:
“...
ACTE PÚBLIC
En acte públic la presidència va donar per constituïda la Mesa de contractació, posant-se
de manifest les al·legacions, a les quals se’ls dona caràcter de recurs, presentades per la
Sra. Glòria Molina Rodríguez, en quant al Lot 26 GU-09 Guingueta (Platja del Suís), contra
la valoració de la Memòria tècnica de la licitadora que ha obtingut major puntuació, la Sra.
Mª del Pilar Cartón del Rey, per considerar que, la cabina sanitària no s’integra en
l’estructura de la guingueta i que la guingueta no s’ubica sobre tarima de fusta, incomplint
aquests dos fets, el plec de condicions tècniques.
A continuació, per part de la Mesa de contractació es dona lectura de l’informe dels
Serveis tècnics municipals, de data 29 de maig de 2019, en el qual es posa de manifest el
següent:
“ ...
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 Cartón 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.

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 Cartón 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.
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 Cartón 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.”

Al respecte, la Mesa de contractació considera adient estimar parcialment les al·legacions
presentades per la recurrent, segons l’indicat en l’informe tècnic esmentat anteriorment i
excloure a la Sra. Mª del Pilar Cartón del Rey de la licitació de referència, en quant al Lot 26
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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.

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
GU-09 Guingueta (Platja del Suís), per no complir amb les condicions indicades al plec de
condicions tècniques, proposant-se adjudicatària a la Sra. Glòria Molina Rodríguez, com a
licitadora següent seguint l’ordre en què han quedat classificades les ofertes, havent-se de
procedir a sol·licitar la documentació corresponent prèvia a l’adjudicació a la mateixa. ….”

Pel que fa a l’al·legació presentada per la Sra. Gloria Molina Rodríguez, esmentada
anteriorment, la part recurrent no indica que es tracta de la interposició d’un recurs, i a
la vegada fa esment a una revisió de la valoració. No obstant, de conformitat amb
l’establert a l’article 115.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l’error o l’absència de la
qualificació del recurs per part del recurrent no és obstacle per tramitar-lo, sempre que
es dedueixi el seu caràcter vertader.
Vist els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en quant als recursos
administratius.
En data 5 de juny de 2019, s’ha emès informe per part de la Tècnica d’administració
general del Negociat de Contractació, en relació a l’adjudicació dels diferents
contractes d’explotació dels serveis de temporada a les platges de referència en quant
al LOT-2 EN-02 Escola Nàutica Platja Trabucador i LOT-5 EN-02 Escola Nàutica Platja
Trabucador i en relació al recurs presentat al Lot 26 GU-09 Guingueta Platja del Suís.
Atesa la competència de l’Alcaldia per a contractar prevista a la Disposició addicional
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, delegada
a la Junta de Govern Local per Decret de l’Alcaldia 35/2017, de 3 de febrer de 2017,
de conformitat amb l’informe-proposta de la Tècnica de Contractació, en base a la
proposta de la Mesa de Contractació, ACORDA:

SEGON.- Excloure a la Sra. Mª Pilar Cartón del Rey, de la present licitació en quant al
LOT-26 GU-09 Guingueta (Platja del Suís), pels motius indicats en la corresponent
acta de la Mesa de contractació, de data 30 de maig de 2019, segons l’indicat en la
part expositiva, i proposar adjudicatària a la Sra. Gloria Molina Rodríguez, del Lot 26
GU-09 Guingueta (Platja del Suís), com a licitadora següent seguint l’ordre en què han
quedat classificades les ofertes, havent-se de procedir a sol·licitar la documentació
corresponent prèvia a l’adjudicació a la mateixa.
TERCER.- Atorgar les concessions consistents en l’explotació dels serveis de
temporada a les platges del territori municipal inclosos al Pla d’usos i serveis de
temporada 2017-2021, pel preu ofertat, motivat per ésser els licitadors següents en els
respectius lots desprès de les renúncies efectuades, i s’ajusten a les condicions
previstes al plec de clàusules i al plec de prescripcions tècniques, segons es
relaciona a continuació:
LICITADORS
ALVARO CELMA GINER
JOAN JOSEP GARRIT

LOT
LOT 2 EN-02 Escola Nàutica
LOT 5 EN-02 Escola Nàutica
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PRIMER.- Estimar parcialment el recurs d’alçada presentat per la Sra. Gloria Molina
Rodríguez, contra la valoració de la Memòria tècnica, segons figura en la corresponent
Acta de la Mesa de Contractació, de data 30 de maig de 2019, en quant al LOT-26
GU-09 Guingueta (Platja del Suís), per no ajustar-se al plec de condicions tècniques i
segons l’indicat en la part expositiva.

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
SALVATELLA

Tot això amb subjecció al Pla d’Usos de distribució dels serveis de temporada, al plec
de clàusules administratives particulars, al plec de condicions tècniques, annexos i
d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació i execució es donin al
contractista per part del responsable de l’Ajuntament que s’hagi designat, on figuren
els terminis d’inici i demés característiques i condicions que regeixen les condicions
d’execució del present contracte, establert per a cada un dels lots en les diverses
àrees de serveis.
Advertir que l’eficàcia del present atorgament, quedarà condicionada suspensivament
a l’aprovació per part de la Generalitat a l’autorització d’ocupació anual, i en cas que
no s’atorgués aquesta o es revoqués l’autorització per explotar algun dels serveis de
temporada oferts en aquest plec, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a cap tipus
de reclamació.
QUART.- La durada màxima de les concessions consistents en l’explotació de cada un
dels Lots objecte del contracte de referència serà de cinc (5) anys, i comprèn les
temporades d’estiu de 2019 a 2023.
La temporada d’estiu comprendrà diferents períodes d’inici i final de temporada, tal
com s’indica en les condicions tècniques annexes al present plec, condicionat al Pla
d'usos de temporada a les platges de Sant Carles de la Ràpita corresponent, i a
l’autorització anual d’ocupació concedida per la Generalitat.

LOT

Cànon
municipal

Cànon
provisional
Ministerio

Taxa
d’activitats

ALVARO CELMA
GINER

LOT 2 EN-02 Escola Nàutica

150.-€

97,76.-€

300.-€

JOAN JOSEP GARRIT
SALVATELLA

LOT 5 EN-02 Escola Nàutica

115.-€

97,76.-€

300.-€

LICITADORS

**Taxa Activitats:
- 300.-€ EN, TN, GA,LV, AC (declaració responsable d’obertura)

SISÈ.- Autoritzar al Sr. Alcalde-President per a la signatura dels diferents contractes de
formalització de les presents adjudicacions, que tindran lloc dins del termini dels
quinze (15) dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació
corresponent.
Advertir que quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el
contracte dins del termini indicat, s’entendrà que el licitador retira la seva oferta i se’l
tindrà per desistit del procediment, així mateix l’Administració contractant podrà
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CINQUÈ.- Advertir als adjudicataris dels diferents Lots del contracte de referència, que
prèviament a la signatura del contracte hauran de presentar la declaració responsable
o comunicació prèvia de l’activitat, i procedir al pagament del cànon municipal per a
l’explotació del servei corresponent, segons preu d’adjudicació ofert en la licitació, del
cànon liquidat pel “Ministerio para la Transición Ecológica, Dirección Provincial de
Costas de Tarragona, i de la taxa de l’activitat corresponent, de conformitat al següent
detall:

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l’import equivalent a un 3% del
preu d’adjudicació dels corresponents contractes, IVA exclòs.
SETÈ.- Publicar el present acord d’adjudicació al perfil del contractant de l’òrgan de
contractació, que es troba allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya, juntament amb les corresponents actes de les Meses
de Contractació i els informes tècnics.
VUITÈ.- Contra el PRIMER acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
NOVÈ.- Contra el CINQUÈ acord, de conformitat amb el que disposen els articles 108
de la Llei 7/85, del 2 d’abril, i 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, procedeix recurs de
reposició obligatori davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, previ al recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini d’un
mes, comptat a partir del dia següent de rebre la present notificació.
S’adverteix que com disposen els articles 113.3 de la Llei 7/85 i 14.2.i) del RDL 2/2004
esmentats, la interposició del recurs de reposició, no retardarà en cap moment l’acció
administrativa per al cobrament.
RECAPTACIÓ D’EXACCIONS
FORMA DE PAGAMENT
- Per gir postal, xec, taló de compte corrent de qualsevol entitat bancària o caixa d’estalvis d’aquesta
població tramès a la Recaptació Municipal o Tresoreria, amb la conformitat deguda.
- Ingrés directe en el compte corrent titularitat de l’Ajuntament en qualsevol de les oficines de les entitats
bancàries que es relacionen tot seguit:

Caixa Bank (La Caixa)
Caixa Bank (La Caixa)
Banc Bilbao Biscaia (CC)
Banc Bilbao Biscaia
Banc Sabadell
Banc Sabadell
Banc Santander

ES95 2100 3511 1325 0000 2530
ES18 2100 0140 9702 0028 6807
ES06 0182 5634 1102 0014 1370
ES08 0182 5634 1502 0043 0780
ES88 0081 0190 4600 0101 7912
ES71 0081 0190 4600 0121 8523
ES35 0049 1580 9121 1016 1280

En efectuar d’ingrés, s’haurà de fer constar el número de liquidació o de l’expedient. De no fer constar
aquestes referències, haurà d’aportar a l’Ajuntament el justificant de pagament.
PAGAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI
De conformitat amb l’art. 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), els terminis
d’ingrés són els següents:
- Les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 20
del mes següent, o l’immediat hàbil posterior.
- Les liquidacions notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de notificació fins el dia
5 del segon mes següent, o l’immediat hàbil posterior.
ADVERTIMENT
Transcorreguts els esmentats terminis sense haver-se fet efectiu el seu pagament, el deute tributari
s’exigirà en via executiva, d’acord a la LGT i RGR.
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IBAN

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
El procediment iniciat només se suspendrà en els casos i condicions de l’art. 14.2 del RDL 2/2004 de 5 de
març, TRLRHL, i 224 de l’LGT. Pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament del pagament d’acord amb
l’article 44 del RGR i en els termes previstos als art. 65 i 82 de la LGT.

DESÈ.- Contra la resta d’acords, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
ONZÈ.- Notificar el present acord als interessats, tot adjuntant la resolució del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Direcció General de Polítiques de
Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya, on figuren els calendaris,
condicions d’ubicació i d’execució del contracte. I, així mateix comunicar al responsable
del contracte designat.
DOTZÈ.- Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de
Catalunya,als efectes oportuns, i al Departament d’Intervenció per tal que en tinguin
coneixement.”.
(…)».
I, perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde, sense perjudici
dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, tal com disposa l’art.
206 del ROF (RD 2568/1986, de 28 de novembre).
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