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Identificació del document
EXPEDIENT 2021/7044. Informe de necessitat i ordre de tràmit. Atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de serveis de temporada a les platges de
Calafell, per procediment obert.
Fets
1. Els municipis tenen una sèrie de competències sobre el domini públic maritimoterrestre,
atribuïdes per la Llei de Costes , de 28 de juliol de 1988, modificada per la Llei 2/2013
de 29 de maig, de protecció i d’ús sostenible del litoral que segons l’article 115 es
concreten entre d’altres en:
a) Explotar en el seu cas, els serveis de temporada que poden establir-se a les platges
per qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes en la legislació de
règim local.
2. L’explotació d’aquest serveis correspon a l’Ajuntament de Calafell per cessió de
l'Administració, conforme el que disposen els articles vigents 53, 75 i 115.c de la Llei
22/1988 , de 28 de juliol de Costes.
3. Alguns d’aquest serveis es presten de manera indirecta, i per tant, cal procedir a
l’atorgament per procediment obert de les autoritzacions per a la seva explotació.

Aquests serveis objecte d’explotació són alguns dels que es determinen en el Pla de
distribució d’usos i serveis de temporada per l’exercici 2021 per a cadascuna de les
platges del municipi.
5. Donada la complexitat per la prestació del servei en què es requereix de determinats
elements com embarcacions o parcs aquàtics i l’Ajuntament no disposa dels mateixos,
es procedeix a l’atorgament d’autoritzacions a tercers per la seva explotació.
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4. L’objecte d‘aquest expedient és establir les condicions generals que han d’acomplir les
diferents explotacions dels serveis de temporada que es donen en totes i cadascuna de
les platges i zones de domini públic maritimoterrestre del terme municipal de Calafell,
amb la finalitat d’oferir uns serveis de qualitat, que satisfacin les expectatives dels
usuaris, que siguin respectuosos amb l’entorn i que suposin una millora de la imatge
del nostre litoral.
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Fonaments de dret
1. D’acord amb allò establert als articles 56 a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, la Llei de Patrimoni de les
Administracions Públiques amb les presents bases es regula el procediment
d’atorgament de la concessió d’acord amb els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència, de conformitat amb la Llei de contractes del sector públic.
2. El present contracte s’adjudicarà pel procediment obert, previst als articles 156 i
següents de la LCSP2017 i no subjecte a regulació harmonitzada.
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3. Les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

❑

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
ens locals.

❑

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

❑

Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, que aprova el Reglament general de la llei
de patrimoni.

❑

Llei de Costes , de 28 de juliol de 1988, modificada per la Llei 2/2013 de 29 de maig
, de protecció i d’ús sostenible del litoral

❑

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 i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

❑

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.

❑

Llei 39/20115, de 1 d’octubre del procediment administratiu de les administracions
públiques.

❑

Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l ’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració
de la Generalitat de Catalunya.
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❑

Llei 9/2017 de forma supletòria, per la resta de l’ordenament jurídic administratiu en
els casos en què sigui aplicable a causa de la falta d’una norma específica.

❑

En allò no regulat en aquestes lleis citades serà d‘aplicació la normativa civil de
manera subsidiària.

❑

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o de
la normativa que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix
l'adjudicatari de l'obligació de complir-les.

4. D’acord amb l’apartat novè de la Disposició addicional segona LCSP, en les entitats
locals correspon als Alcaldes, la competència per a l’adjudicació de concessions sobre
els béns de l’entitat, subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de
licitació (en els termes definits a l’article 100.1 LCSP) no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros.
Segons l’article 37.3 de les Bases d’execució del pressupost per l’Ajuntament de
Calafell per l’exercici 2021, el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost
queda fixat en 6.010.121,04.-€.
Aquesta competència, atenent al valor estimat del contracte, es troba delegada a favor
de la Junta de Govern Local en virtut dels Decrets d’Alcaldia 2019/3233 i 209/3320, de
19 i 25 de juny respectivament.
Provisió
Per tot això, ordeno:

2. Donar trasllat al departament de Contractació d’aquest Ajuntament per tal que es
procedeixi a la tramitació de l’expedient de contractació administrativa en funció de la
consignació pressupostària existent.
_
3. Publicar la present resolució en el perfil del contractant d’aquesta Administració.

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns
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1. Iniciar l’expedient administratiu per dur a terme la tramitació per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de serveis de temporada a les platges de
Calafell, per procediment obert.
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