Secret – mctr
Gestiona 1466/2021

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

Gregorio Juárez Rodríguez, secretari general de l’Ajuntament de Sant Carles la Ràpita,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de 29 d’abril de 2021, adoptà,
entre altres, l’acord següent, 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):

« APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I
DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, QUE HAN DE REGIR 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,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB VARIS CRITERIS PER A LA SEVA
ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA. (EXP. 1466/2021)
(...).
(...).
(...):
«Aprovació del Plec de clàusules Administratives Particulars i del Plec de condicions
tècniques, que han de regir 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, mitjançant procediment
obert, amb varis criteris per a la seva adjudicació, mitjançant tramitació d’urgència.
(Exp. 1466/2021)

1. En la Providència de l’Alcaldia, de data 19 d’abril de 2021, que figura a
l’expedient, es justifica 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 a 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.
2. En la Providència de l’Alcaldia de data 19 d’abril de 2021, esmentada
anteriorment, 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
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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.
Proposant la licitació dels següents serveis de temporada:






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.

3. Mitjançant la mateixa providència de l’Alcaldia, esmentada anteriorment, es
proposa a l’òrgan competent 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 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, un cop aquests
disposin de l’informe preceptiu de Capitania Marítima de Tarragona.

5. Consta en l’expedient el plec de clàusules administratives i particulars, on
s’estableixen els pactes i condicions definidors dels drets i les obligacions de
les parts del contracte, i les condicions per a la seva licitació, confeccionat per
la Tècnica d’administració General del Negociat de Contractació.
6. En data 29 d’abril de 2021, s’ha emès informe jurídic favorable, en relació a
l’expedient de contractació i al Plec de clàusules administratives particulars, per
part del Secretari General de la Corporació, de conformitat amb la Disposició
Addicional Tercera de la LCSP.
I així mateix, en el mateix informe del Secretari General esmentat anteriorment,
s’indica en quant a la tramitació urgent de l’expedient que, en aquest cas, tal
com resulta de la providència de l’Alcaldia de referència, concorren els dos
supòsits legalment establerts, 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, i es posa de manifest que 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
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4. Consta en l’expedient el Plec de condicions tècniques, confeccionat per part de
l’Arquitecte tècnic municipal, on figuren totes les característiques i condicions
en quant als aspectes tècnics i demés condicions per a l’execució de l’objecte
del contracte, 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 d’explotació. Figura també annex
amb els plànols de ubicació.
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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.
7. La concessió de referència es porta a terme en cinc (5) lots, podent licitar els
participants per un dels lots o bé per varis conjuntament, essent els següents:
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.

8. Pel que fa al preu del contracte, s’estableixen dos cànons, el municipal i
l’estatal. I pel que fa al tipus de licitació s’estableix un preu de sortida per a
cada Lot, a l’alça, en quant al cànon municipal, de conformitat al Plec de
condicions tècniques.
9. En data 29 d’abril de 2021, per part de la Tècnica d’Administració General
de Contractació, s’emet informe-proposta favorable per a l’aprovació del
Plec de clàusules Administratives Particulars i del Plec de condicions
tècniques, que han de regir 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,
mitjançant procediment obert, amb varis criteris per a la seva adjudicació,
mitjançant tramitació d’urgència. (Exp. 1466/2021)

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, (LCSP).
2. 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 les autoritzacions
escaients.
3. El present contracte és objecte de tramitació d’urgent, mitjançant procediment
obert i s’adjudicarà a l’oferta econòmica que resulti més avantatjosa, utilitzantse varis criteris d’adjudicació de judici de valor i automàtic, donat que la
prestació dels serveis pot ésser millorada. Tot això de conformitat amb
l’establert als articles 119, 156 a 158 de la LCSP.
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4. 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.
5. 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.”
6. 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:
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,

c) El termini d’inici de l’execució del contracte no pot excedir un mes,
comptat des de la formalització.”
7. Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
8. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
9. Article 33, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions publiques.
10. 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.
11. Article 66 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament
del patrimoni dels ens locals, en quant a la exposició pública.
12. Article 159 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals.
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13. Atesa la competència 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 798/19, de 18 de
juliol de 2019.
Acord
Per tant, la Junta de Govern Local acorda:
1. Declarar 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 l’establert legalment.
2. Incoar i aprovar l’expedient 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,
mitjançant procediment obert, amb varis criteris per a la seva adjudicació per
als diferents lots, mitjançant tramitació d’urgència.
3. Aprovar el Plec de condicions tècniques confeccionats per part de l’Arquitecte
tècnic municipal, on figuren totes les característiques i condicions en quant als
aspectes tècnics i demés condicions per a l’execució de l’objecte del contracte.

5. Sotmetre el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques, que regeixen les condicions per a l’adjudicació dels diferents
contractes d’explotació de referència, a informació pública per un termini de
quinze (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. Començant a comptar el termini des de la publicació del
corresponent anunci al BOPT.
6. Convocar la licitació pública per a l’adjudicació dels contractes d’explotació de
referència, 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.
Les proposicions es presentaran en el termini de vuit (8) dies naturals,
simultanis al termini de finalització del termini d’exposició pública. 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
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4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, on s’estableixen els
pactes i condicions definidors dels drets i les obligacions de les parts del
contracte, i les condicions que han de regir la licitació pública del contracte de
serveis de referència, confeccionat per part de la Tècnica d’administració
general del Negociat de contractació.
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suspent-se la convocatòria de la corresponent licitació pública, fins la resolució
de les mateixes.
7. Publicar al perfil del contractant, juntament amb l’anunci de la informació
pública, l’anunci de la licitació, el Plec de condicions tècniques i l’annex dels
plànols d’ubicació, el Plec de clàusules administratives particulars i l’informe
justificatiu en quant a l’aplicació del tràmit d’urgència del Secretari General de
la Corporació.
8. Condicionar l’adjudicació dels contractes d’explotació dels serveis de
temporada de referència, a la resolució d’autorització l’ocupació dels serveis
de temporada 2021, que s’ha d’emetre per part de la Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, un
cop aquests disposin de l’informe preceptiu de Capitania Marítima de
Tarragona.
9. Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, per als efectes
oportuns.
10. Comunicar el present acord al departament interessat, als Serveis tècnics
municipals i a la Intervenció Municipal, per als efectes oportuns.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà 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 de l’endemà de la
seva notificació, sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que
consideri oportú.

I, perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
(document signat electrònicament al marge)
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