Stecn - jbo
Gestiona 276/2019

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

Assumpte: Informe relatiu a l’expedient 276/2019, referent a l’escrit de data 9 de maig
de 2019 amb número de registre 2351 presentat per la Sra. Ester Gras Obiol contra
l’exclusió que els comunica la Mesa em relació a la licitació pública per a l’atorgament
de concessió administrativa per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges,
del Lot 19.
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:
D’acord amb el PCA l’avaluació segons judici de valor es formularà realitzant un judici
de valor atenent l’adequació de l’entorn de la instal·lació i l’aparença estètica segons
els següents paràmetres o fraccions en el seu conjunt:
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica però poc rellevant
Sense descripció, descripció incoherent o inadequada

45
30
15
5

Les dos fotografies que figuren a la memòria presentada per la Sra. Ester Gras Obiol
en el sobre número 2, es refereixen l’una a una vista aèria de l’entorn de la platja de
l’Aiguassera en la que no apareix l’emplaçament de la guingueta del Lot 19 GU-6 i
l’altra presenta en primer pla un indret que no es correspon directament a
l’emplaçament de la guingueta del Lot en qüestió i en la que si figura un cartell amb el
rètol identificador de platja de l’Aiguassera i la que s’intueix al fons la pèrgola existent a
l’emplaçament prescrit al PCT per a la instal·lació del Lot 19.
Malgrat l’exposat respecte a l’entorn de la instal·lació que es desprèn de la
interpretació de les fotografies, no hi ha en la memòria indicació expressa mitjançant
plànol o coordenades d’una altre emplaçament diferent al prescrit al PCT per a la
instal·lació del Lot 19 i les superfícies indicades en la memòria de guingueta i terrassa
són coincidents en les indicades al PCT
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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 te per objecte l’explotació dels
serveis de temporada a les platges del terme municipal de Sant Carles de la
Ràpita, mitjana, mitjançant procediment obert, i amb varis criteris per a la seva
adjudicació. (PCA en endavant)

Número : 2019-0116 Data : 09/05/2019

1. Sobre núm. 2 de 15 d’abril de 2019, amb registre d’entrada núm. 1996, presentat
per Ester Gras Obiol, relatiu al lot 19. Exclòs.

INFORME TECNIC

Jordi Balagué Ortiz (1 de 1)
Arquitecte Tècnic
Data Signatura: 09/05/2019
HASH: 0094fad31d8fa5c7b682c75c728be519

INFORME TÈCNIC
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Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Conclusió:

Per l’exposat es proposa que no s’exclogui i es consideri la proposta de la licitadora
Sra. Ester Gras Obiol sobre el Lot 19 GU-6 de la platja de l’Aiguassera i es valori com
a Descripció incoherent o inadequada, obtenint una puntuació de 5 com a
valoració de l’oferta segons judici de valor.
Sant Carles de la Ràpita, a la data indicada a la signatura
L’arquitecte tècnic, Jordi Balagué Ortiz
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INFORME TECNIC

(Document signat electrònicament al marge)

