Secret – mctr
Gestiona 276/2019

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

CERTIFICO: Que per Decret d’Alcaldia número 686, de 19 de juny de 2019, s’adoptà
la següent resolució:
«En data 22 de maig de 2019, núm. Registre d’entrada 2019-E-RC-2599, es presenta
escrit de renuncia per part de la Sra. Maria del Pilar Cartón del Rey, en quant al LOT 17GU-05 Guingueta, (Platja Capri), donat que per motius personals no la podria atendre
correctament.
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de maig de 2019, per
delegació de l’Alcaldia per Decret 35/2017, de 3 de febrer de 2017, va declarar el
desistiment de la proposició presentada per la Sra. Maria del Pilar Cartón del Rey, en
quant al LOT 17- GU-05 Guingueta, (Platja Capri), sense perjudici d’exigir un import de
100,71.-€ corresponent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte
de penalitat. I donar compte a la Mesa de Contractació en la propera convocatòria de
la mateixa dels desistiments adoptats, havent-se de procedir a sol·licitar la mateixa
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.
En l’Acta de la Mesa de contractació, de data 30 de maig de 2019, es dona compte dels
desistiments adoptats per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de
maig de 2019, en quant a les renúncies presentades, entre altres per part de la Sra.
Maria del Pilar Cartón del Rey, en quant al LOT 17- GU-05 Guingueta, (Platja Capri), de
conformitat al següent:
“...Es posa de manifest, que s’ha seguit el criteri adoptat per la Mesa de
Contractació, segons acta de data 16 de maig de 2019, en quant a les renúncies,
donat que cal entendre que es tracta d’una errada en el concepte, ja que no es
tractaria de renúncies pel fet que en aquest moment del tràmit encara no s’ha
adquirit cap dret, per no estar el contracte 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
desistiment, havent-se de procedir a sol·licitar la mateixa documentació als
licitadors següents, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, de
conformitat al següent:
...
LOTS
17 GU05- Guingueta Platja de Capri

LICITADOR
IMMACULADA ANTONI
BALAGUÉ

....”
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de maig de 2019, per
delegació de l’Alcaldia per Decret 35/2017, de 3 de febrer de 2017, ha estat designat el
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Gregorio Juárez Rodríguez, secretari general de l’Ajuntament de Sant Carles la Ràpita,

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
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
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.
Mitjançant ofici de l’Alcaldia, s’ha efectuat el requeriment previ de documentació, a la Sra.
Immaculada Antoni Balagué, en relació al LOT 17 GU-05- Guingueta Platja de Capri,
que s’ha proposat adjudicar, atorgant-li un termini de deu (10) dies hàbils per tal que
presenti 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 pel proposat adjudicatari.
En data 7 de juny de 2019, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 582/2019, s’avoquen
totes les atribucions delegades en Junta de Govern Local, entre altres, les efectuades
mitjançant Decret 35/2017, de 3 de febrer.
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, i de
conformitat amb l’informe-proposta de la Tècnica d’Administració General del Negociat de
Contractació, RESOLC:

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, qui en resultés adjudicatari no tindria dret a cap tipus de reclamació.
SEGON.- La durada màxima de la concessió consistents en l’explotació del Lot LOT 17
GU-05- Guingueta Platja de Capri, 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.

Pàgina 2 de 5
Pl. Carles III, 13 · 43540 Sant Carles de la Ràpita · Tel. 977740100 · ajuntament@larapita.cat · www.larapita.cat

Codi Validació: C2QHSC7SP4Q6ZWTH3LWTT257N | Verificació: http://santcarlesdelarapita.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

PRIMER.- Atorgar la concessió consistent en l’explotació dels serveis de temporada a les
platges del territori municipal inclosos al Pla d’usos i serveis de temporada 2017-2021, a
la Sra. Immaculada Antoni Balagué, del LOT 17 GU-05- Guingueta Platja de Capri, pel
preu ofertat, motivat per ésser la licitadora següent seguint l’ordre en que ha quedat
classificada l’oferta, i s’ajusta a les condicions previstes al plec de clàusules i al plec de
prescripcions tècniques.

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
TERCER.- Advertir a l’adjudicatària del Lot del contracte de referència, que prèviament a
la signatura del contracte haurà 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:

LICITADOR
IMMACULADA
ANTONI
BALAGUE

LOT
LOT 17 GU-05Guingueta Platja de
Capri

Cànon
municipal

Cànon
provisional
Ministerio

Taxa
d’activitat
s

2.400.-€

2.365,04.-€

360.-€

**Taxa Activitats:
- 360.-€ Guingueta (comunicació prèvia obertura)
QUART.- Autoritzar al Sr. Alcalde-President per a la signatura del contracte de
formalització de la present adjudicació, que tindrà 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 acordar la
incautació sobre la garantia definitiva de l’import equivalent a un 3% del preu
d’adjudicació del corresponent contracte, IVA exclòs.

SISÈ.- Contra el TERCER 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:
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CINQUÈ.- 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.

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

IBAN
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

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.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- Notificar el present acord a la interessada, 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.
NOVÈ.- 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.».
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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.

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

I, perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
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