Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES i TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE
REGIR L’ATORGAMENT DE CONCESSIONS MUNICIPALS PER A LA INSTAL.LACIÓ I
L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DEL TERME
MUNICIPAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

1.- Objecte de la licitació.
2.- Naturalesa jurídica de les concessions.
3.- Concessions a licitar.
4.- Termini de les concessions i de les seves pròrrogues.
5.- Característiques tècniques de les concessions.
6.- Instal·lacions dels serveis de temporada de platges.
7.- Tipus mínim de licitació.
8.- Pagament del cànon.
9.- Perfil de contractant.
10.- Règim jurídic de les concessions administratives.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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CAPÍTOL II.- Preparació de la licitació i selecció de l’adjudicatari.
11.- Procediment d'adjudicació i tramitació de l’expedient.
12.- Garanties exigibles.
13.- Aprovació del Plec de clàusules i convocatòria de la licitació.
14.- Condicions dels licitadors.
15.- Presentació de les proposicions.
16.- Forma en què s’han de presentar les proposicions.
17.- Criteris de valoració de les ofertes.
18.- Despeses a abonar en cas de renúncia o desistiment.
19.- Mesa de contractació.
20.- Examen de la documentació i de les proposicions.
21.- Assegurança de responsabilitat civil.
CAPÍTOL III.- Adjudicació de les concessions i règim de recursos.
22.- Adjudicació de les concessions.
23.- Règim de recursos.
24.- Concessions desertes.
25.- Acta d’ocupació.
26.- Preus a aplicar per a l’explotació dels serveis.
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CAPÍTOL IV.- Execució de l’explotació i pagament del cànon.

CAPÍTOL V.- Drets i obligacions de les parts.
31.- Drets de l’adjudicatari.
32.- Despeses de la concessió a càrrec de l’adjudicatari.
33.- Obligacions de l’adjudicatari.
34.- Inspecció i registres.
35.- Penalitzacions per incompliments de l’adjudicatari.
36.- Prerrogatives de l'Ajuntament.
37.- Extinció de la concessió.
38.- Informació i confidencialitat.
39.- Jurisdicció competent.
40.- Modificacions del present Plec.
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ANNEXOS
ANNEX núm. 1: Model de Declaració responsable del licitador sobre la no prohibició de
contractar amb l’Administració i de no ser deutor municipal.
ANNEX núm. 2: Model de Declaració responsable del licitador referent a a l’acreditació de la
solvència tècnica i professional.
ANNEX núm. 3: Model de Declaració responsable del licitador sobre el compromís
d’adscripció a l’execució de la concessió de mitjans personals.
ANNEX núm. 4: Model d’oferta econòmica del licitador.
ANNEX núm. 5: Model de declaració del licitador sobre l’aportació econòmica anual (per a
cadascun dels anys de durada de la concessió) per col·laborar en esdeveniments esportius i
culturals que organitzi l’Ajuntament a les platges del municipi.
ANNEX núm. 6: Model de declaració del licitador sobre que no és titular de cap altra
autorització/concessió de serveis de temporada de platja al municipi i que es compromet a la
gestió directa i personal de l’explotació durant el període de vigència de la concessió.
ANNEX núm. 7: Model de declaració del licitador sobre les millores en l’uniforme del
personal que prestarà el servei.
ANNEX núm. 8: Model de declaració del licitador sobre les millores en la col·locació d’una
caseta de fusta homologada com a màxim de 9m2.
ANNEX núm. 9: Model de declaració del licitador sobre les millores de la qualitat del servei
prestarà el servei.
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27.- Execució de l’explotació.
28.- Revisió del cànon de la concessió.
29.- Responsable de les concessions.
30.- Risc i ventura de l’adjudicatari.
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ANNEX núm. 10: Model de declaració del licitador sobre les millores en bones pràctiques
ambientals i de salut.
ANNEX NÚM. 11: Model de declaració del licitador sobre les millores respecte a l’exposició
de tota la informació adreçada al públic amb un mínim de 4 idiomes ( horaris, preus, cartes
de serveis, etc.)
ANNEX núm. 12 : Model de declaració del licitador sobre les millores en el coneixement
d’idiomes del personal que prestarà el servei de temporada.
ANNEX NÚM. 13: Model de declaració del licitador sobre les millores d’acreditar ser d’un
club esportiu federat de la Federació Catalana de Vela.
ANNEX núm. 14 : Model de declaració del licitador sobre les millores respecte a la
realització d’una activitat oberta al públic de conscienciació ambiental, centrada en el marc
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
ANNEX NÚM. 15: Model de declaració del licitador sobre les millores a oferir activitats que
tinguin la finalitat d’integrar a persones amb risc d’exclusió social o amb algun tipus de
discapacitat.
ANNEX NÚM. 16: Model de declaració del licitador sobre les millores en la participació en
la neteja de la platja, de l’aigua i del fons marí.
ANNEX NÚM. 17: Sistemes de fixació de baix impacte pel CB-1 Camp de boies.
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CAPÍTOL I.- Configuració general de la concessió.

1. Constitueix l'objecte d'aquesta licitació l'atorgament de 6 concessions municipals per a la
instal·lació i l'explotació dels serveis de temporada situats en zona de domini maritimoterrestre de les platges del municipi (distribuïdes en 6 lots, on els licitadors podran optar per
un o per diversos, presentant la documentació corresponent per a cadascun), l'explotació de
les quals correspon a l'Ajuntament per concessions atorgades per Ordre ministerial o per
cessió de l'Administració competent, de conformitat amb el que disposen els articles 53 de la
Llei estatal 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i 111 del Reial decret 1471/1989, d’1 de
desembre, pel que s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la
Llei de costes.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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La concessió per a l’explotació de la instal·lació temporal que es concedeix en virtut
d’aquesta licitació no implica cessió del domini públic, ni de les facultats demanials de
l’Estat, i es concedirà amb subjecció a la Llei estatal 22/1988, de 28 de juliol, de costes (LC),
a la Llei estatal 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació
de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, al Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de costes (RLC), al Reial Decret 1404/2007, de 29 d’octubre, de
traspàs de funcions i de serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en
matèria d’ordenació i gestió del litoral (concessions i instal·lacions marítimes), i al Reial
Decret 1387/2008, d’1 d’agost, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la
Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 1404/2007, de 29 d’octubre, en matèria
d’ordenació i gestió del litoral.
2. Aquest servei objecte d'explotació es troba inclòs en el Pla de distribució d’usos i serveis
de temporada de les platges 2017-2021, aprovats per la Direcció General d’Ordenació de
Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant resolució de 17 de maig del 2017.
3. En el supòsit que, en convocar-se la licitació, no es disposés de l’aprovació de la
concessió de l’ocupació per a la temporada 2018, de la zona de domini públic
maritimoterrestre i de la zona de servitud de protecció per part de la Direcció General
d’Ordenació de Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, l’atorgament de la concessió del servei de temporada a les platges
al qui resulti adjudicatari quedarà supeditat a l’obtenció d’aquesta aprovació.
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El lliurament anual de les concessions (pròrrogues) queda supeditat a la concessió anual per
part de l’organisme competent de l’ocupació per a la temporada de la zona de domini públic
maritimoterrestre i de la zona de servitud de protecció.

1. L’article 73 de la Llei 22/1988. de 28 de juliol, de costes (LC), habilita les Administracions
competents per aprovar plecs de clàusules per a l’atorgament de concessions. L’article 53
de la LC disposa que les concessions l’objecte de les quals sigui l’explotació de serveis de
temporada en les platges que només requereixin instal·lacions desmuntables, seran
atorgades als ajuntaments que ho sol·licitin en la forma que es determini reglamentàriament
i amb subjecció a les condicions que s’estableixin en les normes generals i especifiques
corresponents.
Per tant, la naturalesa jurídica de la relació entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i
l’adjudicatari serà la pròpia d’una concessió administrativa d’ús privatiu, consistent en
l’ocupació directa i temporal d’una superfície de la platja per a la instal·lació i l’explotació de
serveis de temporada de les platges desmuntables. Per a l’atorgament de la concessió s’ha
de tenir en compte els principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència
competitiva, d’acord amb l’article 53.1 de la LC i l’article 111.6 del RLC. En conseqüència,
l’adjudicació de la concessió seguirà els tràmits previstos en el Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), per al procediment obert, atenent a una pluralitat de criteris de valoració.
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2. El present Plec de clàusules tindrà força de vinculant per a ambdues parts, amb subjecció
a la legislació vigent en matèria de costes, de patrimoni i de contractació de les corporacions
locals.
3. L’adjudicatari assumirà tota la responsabilitat civil, mercantil, laboral i fiscal, contractual i
extracontractual que es derivi de l’ús privatiu del servei de temporada de les platges.
L’adjudicatari haurà de tramitar al seu càrrec totes les concessions, permisos i llicències que
exigeixi el compliment de l’objecte de la concessió.
3.- Concessions a licitar.
La concessió dels serveis de temporada de les platges objecte de licitació, és la següent:
•
•
•
•

GU-2 Guingueta a la platja de l’Estartit.
ZA-1 Zona de varada d’embarcacions a la Platja de l’Estartit (La Pletera).
ZA-3 Zona de varada d’embarcacions tipus catamarans a la Platja de Mas Pinell.
EN-8 Escola nàutica per la realització de l'activitat de surf i similars a la Platja de Mas
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Pinell.
•
EN-7 Servei d’esport nàutics: Stand Up Paddle Surf a la platja de Cala Montgó.
•
CB-1 Camp de boies amb servei de barqueig a Cala Montgó.

1. La concessió d'explotació dels serveis de temporada de platges tindrà un termini de
durada d’1 any, amb possibilitat de pròrrogues anuals, a petició de l’adjudicatari, fins a un
acumulat total dels anys que s’especifiquen a la següent taula:

Lots
1
2
3

Objecte

Termini

GU-2

Guingueta

10 anys

Tipus de
licitació
mínim
8.500 €

ZA-1

Zona varada

5 anys

4.000 €

ZA-3

Zona varada
catamarans
Escola
nàutica Surf i
similars
Servei
d’esport
nàutics:
Stand
Up
Paddle Surf
Camp
de
boies

5 anys

1.000 €

Platja Gran de
l’Estartit
Platja Gran de
l’Estartit
Platja Mas Pinell

5 anys

4.000 €

Platja Mas Pinell

5 anys

3.000 €

Cala Montgó

10 anys

5.000 €

Cala Montgó

Concessió

EN-8
4
EN-7
5

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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6

CB-1

Sector

2. El període autoritzat d’ocupació de la platja per a l'explotació dels serveis, de conformitat
amb els períodes establerts en el Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les
platges 2017-2021, serà el comprès entre el 15 de març i el 30 de novembre de cada any.
L’adjudicatari haurà de complir la temporalitat establerta i informar a l’Ajuntament amb
suficient antelació de l’inici dels treballs d’instal·lació i de desinstal·lació de les instal·lacions
de la concessió atorgades.
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4.- Termini de la concessió i de les seves pròrrogues.
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Una vegada finalitzada la temporada, l’adjudicatari estarà obligat a retirar completament de
les platges tot el material utilitzat en l'explotació.
3. L’Ajuntament podrà, dins de la temporalitat referenciada, prorrogar la concessió
anualment per a cada temporada, sempre que l’adjudicatari ho sol·liciti, com a màxim, el 31
de desembre de cada any de durada de la concessió. Per poder obtenir la pròrroga anual de
la concessió serà requisit imprescindible que l’adjudicatari estigui al corrent de pagament
amb l’Ajuntament abans del 31 de desembre de l’any previ a la pròrroga; i que hagi
presentat els preus a aplicar per a l’explotació del servei aquella nova temporada, d’acord
amb la clàusula 26 del present Plec. Abans de la posada en funcionament de l’activitat, en
època de pròrrogues, també caldrà que hagi acreditat davant de l’Ajuntament la vigència de
la pòlissa de responsabilitat civil requerida a la clàusula 21 del present Plec per a l’anualitat
de la pròrroga.
La manca de sol·licitud de la pròrroga dins del termini indicat o la seva denegació
comportaran l’extinció de la concessió.
4. La concessió de les pròrrogues resta supeditada a l’aprovació del Pla de distribució
d’usos i serveis per a cada temporada i a l’obtenció de les concessions dels organismes
competents. Si decisions d’altres Administracions impedeixen atorgar la pròrroga de la
concessió, aquesta serà denegada per l’Ajuntament i l’adjudicatari no tindrà dret a
reclamació ni indemnització de cap mena.
5. En el cas que les pròrrogues s’atorguin sense comptar amb les preceptives concessions
dels organismes competents i aquestes siguin posteriorment denegades, aquelles
esdevindran nul·les automàticament, sense donar dret a cap mena d’indemnització a favor
dels adjudicataris.
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5.- Característiques tècniques de les concessions.
1. La superfície a ocupar serà la següent:

Lot

Codi
m2
d’autorització
GU-2

1
2
3
4
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ZA-1
ZA-3
EN-8

120 m2 (20 m2 guingueta tancada, 80 m2 de terrassa, 10
m2 de lavabo públic gratuït connectat a clavegueram, 20
m2 de zona d’esbarjo gratuït no explotació comercial)
450 m2
150 m2
50 m2

Signat digital mitjançant la plataforma GIAL © 2018 Dept. Informàtica Consell Comarcal Baix Empordà

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018
Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

5
6

EN-7
CB-1

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

20 m2
Camp de boies per aproximadament 100 embarcacions

a. L’ocupació de domini públic no implicarà en cap cas la cessió d´aquest. El titular del
dret a l’ocupació serà responsable dels danys i perjudicis que puguin esdevenir de
les obres i activitats al domini públic i al privat (art. 37.1 LI.C).
b. Les instal·lacions mínimes i condicions en què s’ha de realitzar l’aprofitament per
l’adjudicatari seran les que, segons la naturalesa de cada servei o aprofitament
objecte d’adjudicació, es fixin en aquest Plec i les que s’imposin per la Generalitat de
Catalunya, inclosa la prestació de la garantia per tal de garantir el desmantellament
al finalitzar la temporada del servei.
c. El material de tota mena que s’utilitzi per a la prestació dels serveis haurà d’estar en
tot moment en consonància amb la categoria de les platges del terme municipal.
d. L’Ajuntament podrà aprovar un disseny per a tot tipus d’instal·lacions i per a cada
activitat que, obligatòriament, hauran d’adoptar tots els adjudicataris. La decisió
municipal es farà pública amb antelació suficient per no enterbolir l’inici de la
temporada. Pel que fa a les guinguetes, l’Ajuntament facilitarà als adjudicataris un
model unificat per a tot el terme municipal que, obligatòriament, hauran d’adoptar tots
els adjudicataris.
e. D’acord amb l’article 38 de la Llei de Costes, es prohibeix la publicitat en el domini
públic marítimo-terrestre.
f. Caldrà respectar una franja de 6 metres lliures des de la línia d’aigua en plenamar,
tant pel que fa a les instal·lacions com pel que fa a la varada d’embarcacions i
d’artefactes flotants, llevat dels equips d’emergències i salvament que ho requereixin
durant la seva activitat.
g. Els lavabos instal·lats com a serveis de temporada hauran de portar retolació
adequada i en lloc visible que indiqui les seves condicions d’ús públic i gratuït.
h. D’acord amb el que disposa l’article 69 del Reglament de la Llei de costes, dins les
zones de bany abalisades restarà prohibida la navegació esportiva i recreativa
i. El titular de l’autorització és responsable de que es contracti la deguda assegurança
de responsabilitat civil per fer front als danys que puguin patir els participants i tercers
durant la vigència del títol administratiu i fins la completa retirada de les instal·lacions,
Així mateix, és responsable d’adoptar les mesures necessàries per garantir la
seguretat dels espectadors, participants i públic en general.
j. El titular de l’autorització o, en el seu cas, l’adjudicatari haurà de mostrar, a
requeriment de qualsevol inspector i de manera immediata, la documentació
acreditativa del compliment d’aquesta condició.
k. Els adjudicataris dels serveis de temporada, han d’exposar, en un lloc visible, còpia
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l.

m.
n.

o.

p.
q.
r.

s.
t.
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del títol de l’adjudicació municipal, la qual ha d’identificar exactament el servei
adjudicat d’acord amb els plànols de distribució dels serveis de temporada.
Les zones autoritzades per a l’ocupació de serveis de temporada amb instal·lacions
mòbils, com gandules, patins, caiacs, planxes de surf i de paddle surf i altres
elements de lloguer, han de senyalitzar-se en els seus extrems diàriament,
mitjançant elements de senyalització vertical, com rètols, balises o estaques, de
manera que no suposi cap tancament de la zona, però permeti delimitar-la
perfectament a la sorra.
Les gandules, patins, caiacs planxes de surf i de paddle surf i altres elements mòbils
de lloguer no es podran col·locar fora de la superfície autoritzada.
Tots els serveis de temporada de les platges estan obligats amb tots els requisits de
les diferents certificacions de qualitat que tenen les platges del municipi. La tècnica
de qualitat Turística i Platges de l’ajuntament els informarà de tots aquests requisits.
L’àmbit dels serveis de temporada, quasi en la seva totalitat, es troben dintre de
l’àmbit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i Reserva Natural
Parcial dels Aiguamolls del Baix Ter. Per tan, s’han de seguir les prescripcions
marcades pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter en el
desenvolupament de l’activitat i en la instal·lació de tots els serveis.
L’Ajuntament marcarà la zona on s’han d’instal·lar tots els serveis de temporada.
Es deixaran passos lliures perpendiculars a la riba, amb una amplada mínima de 3
metres, en prolongació de cada accés públic a la platja.
L’ocupació de la platja per instal·lacions de qualsevol mena i per suposat, per les
corresponents als serveis de temporada, estarà sempre subordinada a respectar el
seu lliure accés i ús públic.
Els adjudicataris de les instal·lacions existents a la platja amb caràcter temporal
seran responsables directes de la neteja de l’entorn de la instal·lació que explotin.
Els materials a utilitzar en les instal·lacions de temporada seran totalment
desmuntables, sense que es pugui efectuar qualsevol element d’obra fixa
Les ocupacions de les zones de platja que corresponguin a àmbits d'adscripció
portuària no queden emparades per aquesta resolució i es resoldran a la Direcció
General competent en matèria portuària.
Les conduccions de servei de les instal·lacions han de ser subterrànies. El sistema
de sanejament ha de garantir una eficaç eliminació d’aigües residuals, així com
l’absència de mals olors. A tal efecte, les instal·lacions s’han de connectar a la xarxa
de sanejament general, si existeix, estant, en tot cas, prohibits els sistemes de
drenatge o absorció que puguin afectar a la sorra de les platges o a la qualitat de les
aigües de bany.
Totes les instal·lacions temporals es retiraran del demani un cop finalitzat el període
autoritzat. Únicament romandran en el domini públic marítimoterrestre aquelles
instal·lacions que disposin de concessió permanent.
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3. Les condicions particulars de la instal·lació:

a. Caseta de fusta modular i desmuntable de, com a màxim, 20 m2 distribuïts en
barra, office i magatzem i una alçada màxima de 3 metres.. Guingueta per
desenvolupar una activitat professional en l’àmbit de la restauració de manera
confortable. Construït totalment en fusta i amb acabats de primera qualitat.
La caseta haurà d’ésser construïda amb taulons de fusta i envernissada de color
castany i tractada amb productes hidròfugs i fungicides, i trobar-se en perfecte estat.
Els titulars d’autorització per a l'explotació de les guinguetes hauran d’ instal·lar
obligatòriament el model de bar establert per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí,
per continuar amb la uniformitat de les adjudicacions.
En tot cas l’Ajuntament de Torroella de Montgrí haurà de verificar prèviament que el
model escollit sigui igual en estètica, qualitat , cromàtica i dimensions als instal·lats
durant la temporada d’estiu a les platges del municipi des de l’any 2006.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

El valor mínim estimat de la inversió a realitzar corresponent a la instal·lació de la
guingueta a la zona autoritzada, per a la seva utilització, explotació i manteniment
destinada a la restauració sense valorar-se el conjunt de material i equipament de
cuina i d’altres valoracions econòmiques és de 22.017,16 € IVA inclòs amb el
desglossament següent:
Estimació mínima general d’inversió – infraestructura i condicionament
Concepte
Preu estimat
Guingueta fusta (barra-office-magatzem)
16.396,00 €
Muntatge
850,00 €
Transport fins l’Estartit
950,00 €
TOTAL PRESSUPOST INVERSIÓ
18.196,00 €
IVA 21%
3.821,16 €
TOTAL PRESSUPOST INVERSIÓ (IVA INCLÒS)

22.017,16 €

b. En una caseta de fusta de 10 m2 d’igual característiques que la guingueta, s’ubicarà
el mòdul de lavabo totalment equipat. Lavabos públics per a homes, dones i
minusvàlids, i en cap cas pot ser un wc químic, ja que ha d’estar connectat a la xarxa
de clavegueram municipal. Els lavabos hauran de portar retolació adequada i en un
lloc visible que indiqui horaris i les seves condicions d’ús públic i gratuït.
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El valor mínim estimat de la inversió a realitzar corresponent a la instal·lació del
lavabo de fusta tractada totalment equipat a la zona autoritzada, per a la seva
utilització, explotació i manteniment és de 24.653,75 € IVA inclòs amb el
desglossament següent (en aquests preus no es contempla el manteniment d’aquest
ni el material com paper de vàter, sabó i eixugamans, que també van a càrrec de
l’adjudicatari) :

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

Estimació mínima general d’inversió – infraestructura i condicionament
Concepte
Preu estimat
Lavabo de fusta
18.575,00 €
Muntatge
850,00 €
Transport fins l’Estartit
950,00 €
TOTAL PRESSUPOST INVERSIÓ
20.375,00 €
IVA 21%
4.278,75 €
TOTAL PRESSUPOST INVERSIÓ (IVA INCLÒS)

24.653,75 €

c. Instal·lació d’una passarel·la articulada per facilitar l’accés a transeünts i persones
amb mobilitat reduïda de 80 metres lineals. Aquesta passarel·la potser de fusta
tractada o de material reciclat de color fusta.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

El valor mínim estimat de la inversió a realitzar corresponent a la instal·lació d’una
passarel·la articulada de fusta tractada o material reciclat de 80 metres lineals és de
4.866,62 € IVA inclòs amb el desglossament següent:
Estimació mínima general d’inversió – infraestructura i condicionament
Concepte
Preu estimat
Passarel·la articulada 80 metres lineals
3.672,00 €
Transport fins l’Estartit
350,00 €
TOTAL PRESSUPOST INVERSIÓ
4.022,00 €
IVA 21%
844,62 €
TOTAL PRESSUPOST INVERSIÓ (IVA INCLÒS)

4.866,62 €

d. Instal·lació d’una dutxa adaptada per persones amb mobilitat reduïda d’acer
inoxidable de secció rodona i dos ruixadors.
Estimació mínima general d’inversió – infraestructura i condicionament
Concepte
Preu estimat
Dutxa adaptada
1.065,00 €
Plataforma dutxa antilliscant de fusta tractada
395,00 €
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Transport fins l’Estartit
TOTAL PRESSUPOST INVERSIÓ
IVA 21%

350,00 €
1.810,00 €
380,10 €

TOTAL PRESSUPOST INVERSIÓ (IVA INCLÒS)

2.190,10 €

e. Zona d’esbarjo gratuït de 20 m2 (no explotació comercial), per ubicar-hi jocs infantils,
taules per dibuixar, ...
f. Els horaris de guinguetes serà de les 8 hores a les 21.30 hores. Durant els mesos de
juliol i agost aquest horari es podrà allargar fins les 24.00 hores.
g. Les conduccions de servei de les instal·lacions han de ser soterrànies. El sistema de
sanejament ha de garantir una eficaç eliminació d’aigües residuals, així com
l’absència de males olors. A tal efecte, les instal·lacions s’han de connectar a la
xarxa de clavegueram municipal.
h. Les instal·lacions dels bars de platja que disposen d'aigua potable es connectaran a
la xarxa municipal de subministrament. Si hi ha connexió a la xarxa municipal de
subministrament, el titular de l'autorització haurà d'instal·lar un comptador i fer-se
càrrec de la facturació dels consums.
i. Les instal·lacions de guinguetes podran disposar de música de fons ambiental.
j. El nivell acústic de l’activitat de les autoritzacions dels mòduls de servei bar platja terrassa no podrà superar els límits definits en l’Ordenança reguladora de sorolls del
municipi de Torroella de Montgrí en vigència.
k. La gestió de residus de l’activitat de bar de platja s’ha de realitzar complint el
DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus. Realitzar tenint en compte la recollida selectiva en les
fraccions: envasos, paper-cartró, matèria orgànica, vidre i la recollida de resta.
S’ha de considerar l’oli usat com a residu especial i gestionar-lo mitjançant una
empresa acreditada i autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya. Durant el
temps que s’hagi d’emmagatzemar a la guingueta, s’haurà de fer de manera segura
de forma que no es produeixi un vessament. No es podrà emmagatzemar l’oli fora de
la guingueta.
l. Disposaran de farmaciola.
m. L’emmagatzematge no es podrà realitzar a l’exterior de la caseta.
n. Són a compte de l’adjudicatari els consums d’aigua, electricitat i altres subministres
que siguin necessaris.
EN-8, EN-7 esports nàutics, ZA-1, ZA-3 zona varada i CB-1 camp de boies:
a) D’acord amb el Reial Decret 901/1995, de 2 de juny, els centres destinats a
l’ensenyament de pràctiques esportives nàutiques i subaquàtiques hauran de
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disposar de les autoritzacions corresponents que atorga el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
b) D’acord amb la instrucció de servei 4/2012,de 21 de maig, emesa per la Direcció
General de la Marina Mercant sobre activitats de platja de temporada, i en
compliment de l’article 111.11 del Reglament de la Llei de Costes, les empreses que
es dediquin a activitats nàutiques hauran d’aportar a la Capitania Marítima
corresponent, de forma prèvia al començament de la seva activitat, una declaració
responsable. Igualment, les activitats a desenvolupar a l’aigua, així com l’abalisament
de les diferents zones, s’hauran d’ajustar a les prescripcions que estableixi Capitania
Marítima en el seu informe.
c) D’acord amb el que disposa l’article 69 dels Reglament de la llei de costes, dins de
les zones de bany abalisades restarà prohibida la navegació esportiva i recreativa i la
utilització de qualsevol tipus d’embarcació o artefacte flotant mogut a vela o a motor.
L’entrada i sortida d’embarcacions haurà de fer-se a través del canal senyalitzats.
d) Els canals abalisats d’entrada i sortida senyalitzats a les platges seran utilitzats
exclusivament pel tipus d’embarcació o artefacte flotant per al que el canal estigui
autoritzat i seran d’ús públic i gratuït. Així mateix, hauran de disposar de retolació
adequada i en un lloc visible que indiqui aquestes condicions o serviran
exclusivament per embarcar i desembarcar, tret dels serveis de temporada
autoritzats a la sorra, que respectaran la franja de 6 metres lliures des de la línia
d’aigua en plenamar.
e) Les activitats a desenvolupar a l’aigua, així com l’abalisament de les diferents zones,
s’hauran d’ajustar a les prescripcions que l’òrgan competent del Ministeri de Foment
estableixi. En aquest sentit s’ha de senyalitzar la zona de abalisament necessària per
l’entrada i sortida de totes les embarcacions i artefactes que s’ubicaran a la platja, els
canals d’entrada i sortida d’artefactes flotants hauran d’ubicar-se en les zones
exactes on es faci ús dels esmentats artefactes.
EN-7 esports nàutics – Stand Up Paddel Surf i EN-8 esports nàutics – Escola nàutica
Surf i similars:
a) El servei principal d’explotació de l’espai en el cas de l’EN-7 serà la pràctica, i el
lloguer de material del Stand Up Paddel surf i en el cas e l’EN-8 serà la pràctica,
l’ensenyament i el perfeccionament del surf i a la d’altres modalitats
exclusivament relacionades.
b) Seguretat:
 Les dependències disposaran d’una farmaciola complerta amb material per
a la realització de cures i primers auxilis.
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L’entitat autoritzada serà el responsable de la seguretat dels seus usuaris
que desenvolupin l’activitat.
 En cas d’haver condicions adverses per a la realització de l’activitat, aquesta
quedarà supeditada inicialment.
c) Atenció al client:
 El servei haurà de disposar de fulls de queixes i suggeriments.
 En cas d’oferir servei de lloguer de material, s’haurà de lliurar als clients una
còpia d’un contracte bàsic amb les normes d’ús i les recomanacions de
seguretat, així com fer referència al cobriment per part de l’assegurança en
cas d’accident.
 Les tarifes dels serveis hauran d’estar publicats en lloc visible i en català,
castellà, francès i anglès com a mínim.
d) Material:
 El material esportiu utilitzat haurà de complir amb les normatives
corresponents que garanteixin les condicions de seguretat i funcionalitat per
les que estan destinades.
 El material haurà d’estar en perfectes condicions de neteja i higiene.
CB-1 camp de boies:


a) El material que s’utilitzi per a implantar els camps de boies haurà de ser nou o bé
haurà de tenir les característiques adients de bon estat: color, forma, flotabilitat,
mides, etc. perquè permetin realitzar correctament la seva funció.
b) Els treballs referents als camps de boies sobre l’aigua i que s’adjudiquin d’acord
amb aquest plec hauran de ser realitzats per una empresa autoritzada
prèviament per la Capitania Marítima de Palamós així com el Departament de
Costes de la Generalitat de Catalunya per a la realització de treballs d’instal·lació
de camps de boies. La ubicació dels camps de boies es realitzarà d’acord amb
els plànols i coordenades dels plànols adjunts a aquest Plec, tenint en compte
que aquest es pot modificar segons l’informe que emeti Capitania Marítima de
Palamós per la resolució del pla d’usos anual.
c) Totes les embarcacions que utilitzi l’empresa adjudicatària per la prestació dels
serveis hauran de disposar de l’autorització de Capitania Marítima i els permisos
legalment exigits, la qual avala el compliment de la normativa legal vigent.
d) Els treballs de abalisament sobre l’aigua es realitzaran d’acord amb la resolució
del Capità Marítim de Palamós, de 23 de maig de 2014, publicat en el BOP núm.
106 de data 04/06/2014, per la qual es determinen i desenvolupen les Normes
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Generals de Navegació i Seguretat en les Aigües Marítimes compreses en l’àmbit
geogràfic de competències de la Capitania Marítima de Palamós (Girona), i
especialment el punt núm. 10 – Camp de boies de fondeig de l’annex I, de la
normativa esmentada, així com amb tota la normativa i instruccions (incloent els
criteris de bones pràctiques, recomanacions i indicacions destinats a la millora de
la protecció del medi ambient en general, i especialment de la protecció de les
praderies de fanerògames i altres comunitats del fons marí, que s’estableixin per
les administracions competents), que entrin en vigència o s’estableixin en el
període de duració del contracte. El sistema d’abalisament haurà d’estar sempre
instal·lat d’acord amb aquestes normatives i instruccions i l’empresa haurà
d’adequar anualment, i d’acord amb aquestes, els materials i procediments
operatius dins del període de contracte.
e) A fi i efecte de protegir els hàbitats d’interès pesquer de fanerògames marines i
en relació a l’ancoratge del fons marí, les empreses adjudicatàries hauran de
seguir els criteris de sostenibilitat establerts per la Direcció General de Pesca i
Afers Marítims: .
 Tots els sistemes de fondeig s’instal·laran amb una boia intermèdia per
evitar l’arrossegament de la cadena o el cap del fons.
 Les fixacions al fons marí es col·locaran i retiraran manualment per equips
de submarinistes per minimitzar els impactes sobre els hàbitats existents.
 En el cas que els punts de col·locació de les boies afectin alguers o zones
properes de fins a un metre de la praderia, aquests s’hauran de desplaçar
a una zona exempta d’alguers o seguint els mètodes que la Direcció
General de Pesca pugui establir en funció de l’evolució dels estudis que
es realitzin. Està prohibit arrossegar, concentrar i emmagatzemar aquests
morts sobre les praderies o en zones submarines properes.
 Pel que fa als morts que no s’utilitzin instal·lats sobre fanerògames, no es
programarà la seva retirada a menys que l’Ajuntament ho determini, atesa
la necessitat de valorar el grau de recobriment i adaptació de la praderia
marina damunt d’aquests. Els nous sistemes de fondeig seran de baix
impacte i s’adaptaran, en cada cas, al tipus de fons marí (rocós), així com
a la distància amb les praderies de posidònia d’acord amb el punt tercer
de l’apartat e). En el mercat hi ha diferents tipus d’amarratges dissenyats
amb aquestes finalitats. Les empreses licitants hauran de presentar una
proposta d’amarratge per cada un dels diferents tipus de sistemes que
s’hauran d’emprar i la certificació emesa per l’empresa fabricant en relació
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a la durabilitat dels materials, propietats mecàniques, adequació a les
característiques de les embarcacions que es podran amarrar i també en
relació a la protecció de les comunitats marines.
f) Els adjudicataris dels camps de boies hauran de disposar de material en estoc (
boies, morts de formigó, cadena, cordes, ....) per donar una resposta immediata
en casos de necessitat Així mateix serà a càrrec seu qualsevol reparació i/o
substitució del material degradat o perdut, inclosos els abalisaments de les cales
adscrites al camp de boies.
g) Els adjudicataris de les instal·lacions hauran de presentar abans de l'inici de cada
temporada la tarifa de preus que regirà durant la mateixa i tenir-la exposada al
públic i pugui ser aprovada per l’ajuntament. La tarifa de preus serà incrementada
en el mateix percentatge de l’increment del cost de la vida (IPC català) publicat
per d’Institut Nacional d’Estadística (INE) o organisme que pogués substituir-lo,
en la temporada 2018, i així successivament fins al final del contracte.
h) L’empresa adjudicatària tindrà cura en la protecció del litoral i del medi ambient
de la zona dels treballs d’ abalisament i en el manteniment de la zona litoral de
les platja de Montgó, així com en el compliment de la normativa vigent en temes
mediambientals.
i) L’Ajuntament de Torroella de Montgrí promourà estudis de la cartografia del fons
marí, dels camps de boies i dels camps de fanerògames i l’adjudicatari restarà
obligat a col·laborar en aquests treballs.
j) L’adjudicatari haurà de disposar d’una embarcació mínim de taxi per cada 100
boies.
k) Els adjudicataris hauran de realitzar un control periòdic dels ancoratges ( com a
mínim de dos cops durant la temporada) i lliurar els registres d’aquests controls a
l’Ajuntament.
l) La instal·lació de sistemes de fondeig:
La instal·lació de sistemes de fondeig en zones amb presència de fanerògames
marines provoca la destrucció de feixos pel propi mort de fondeig i/o per
l’arrossegament de la cadena pel fons.
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En aquest sentit, per garantir que la instal·lació d’un camp de boies no malmetrà
els hàbitats bentònics de la zona, incloses les praderies de fanerògames i altres
hàbitats d’interès pesquer, prèviament a la seva autorització, cal garantir una
bona planificació. Aquesta planificació ha de tenir en compte diferents aspectes
com la seguretat marítima i el bon funcionament dels fondejos, però també
aspectes ambientals, especialment la distribució d’hàbitats submarins.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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La millor opció a l’hora de planificar un camp de boies, ja siguin destinades al
fondeig o a la delimitació d’espais (reserves marines, zones de bany, etc.) és
escollir un fons sorrenc, fora de l’espai ocupat per les fanerògames marines o
altres hàbitats d’interès.
Per a eliminar possibles afectacions de l’hàbitat protegit pels morts i/o els
sistemes de fondeig, es considerarà com a zona de possible afectació d’aquests
elements la distància al mort igual a l’alçada de la columna d’aigua en aquell
mateix punt. Per tant, en general els morts s’hauran de situar sempre a una
distància de la praderia igual o superior a la de l’alçada de la columna d’aigua en
aquell punt. En qualsevol cas, aquesta distància sempre ha de ser superior a 5
metres a partir del marge de la praderia existent.
Per tant, les noves autoritzacions per a la instal·lació de camps de boies s’han de
prioritzar sobre fons sorrencs i allunyades del marge de les praderies marines. A
més, d’acord amb la legislació actual, la barbada d’una praderia ha de tenir el
mateix tracte que la praderia.
Cas de que no hi hagi altra solució tècnicament possible, els camps de boies es
podrien instal·lar sobre praderies de fanerògames marines o altres hàbitats
d’interès. En aquests casos, de manera taxativa cal complir dues condicions:
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1. Sempre s’utilitzaran sistemes de baix impacte.
2. S’han de basar en el coneixement existent o obtingut ad hoc
sobre la distribució dels hàbitats marins (per exemple les
cartografies bionòmiques).
En aquest sentit, la delimitació de praderies del litoral català que ha elaborat i
manté la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, esdevé una bona eina per a
la planificació adequada dels camps de fondeig.
Pel que fa a camps de boies preexistents i amb autorització vigent, cal valorar la
possibilitat del seu desplaçament a una zona de sorra més allunyada segons els
criteris esmentats. Alternativament, caldria retirar els morts convencionals i
substituir- los per sistemes de fixació de baix impacte.
Sistemes de fondeig
Instal·lació de sistemes de fondeig sobre sorra:
La instal·lació de sistemes de fondeig sobre sorra és la forma més
econòmica, segura i respectuosa amb el medi.
Els elements que haurà de tenir un sistema de fondeig sobre sorra són: un mort de
formigó com a sistema de fixació al fons, una boia intermèdia per evitar l’impacte del
borneig sobre les comunitats sorrenques i una boia de fondeig i senyalització en
superfície d’acord amb les prescripcions de la Capitania marítima corresponent

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Instal·lació de sistemes de fondeig en zones en contacte o sobre praderies
de fanerògames marines
Per tal d’evitar la degradació d’aquest hàbitat, la instal·lació de sistemes de
fondeig sobre fanerògames marines o en zones pròximes s’autoritzarà només
quan no es pugui instal·lar sobre sorra o d’altres substrats.
En aquest cas, els elements que haurà
de tenir el sistema de fondeig són: un
element de fixació al substrat, un cap o
cadena, una boia intermèdia que
n’elimini l’arrossegament, i per tant
l’impacte de la cadena sobre el fons, i
una boia de senyalització en superfície
d’acord amb les prescripcions de la
Capitania marítima corresponent. En
aquest cas, l’element de fixació al fons
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ha de ser de baix impacte o ecològic
homologat, o amb estudis que avalin la
seva innocuïtat per les comunitats
bentòniques.
Aquest element variarà en funció de si el substrat al qual s’hagi d’adherir és
tou o dur (Veure Annex).
Pràctiques d’instal·lació i retirada dels sistemes de fondeig
La instal·lació i retirada de sistema de fondeig s’haurà de realitzar de forma
compatible amb la conservació de les fanerògames marines. En aquest sentit,
no es podran arrossegar sobre el fons els morts de fondeig durant la seva
instal·lació o retirada per evitar l’impacte sobre el fons i els recursos marins.
Els morts de formigó no es podran agrupar i deixar-los submergits durant la
temporada d’hivern. S’hauran de retirar de forma controlada o deixar-los
instal·lats amb la corresponent senyalització.
Els sistemes de fondeig de baix impacte s’hauran de mantenir durant la
temporada d’hivern, degudament senyalitzats, encara que pot ser una
senyalització que no arribi a la superfície.
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La verificació visual submarina dels elements de la instal·lació garantirà la no
afectació dels habitats bentònics de la zona. Així mateix, l’enregistrament de
la seva localització exacte (per exemple GPS) facilitarà la seva reutilització
futura, reduint costos i acumulació de residus sobre el fons marí litoral
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L’empresa adjudicatària del camp de fondeig tindrà un llibre de seguiment i
control on enregistrarà documentalment, en paper o en format digital, els
treballs d’instal·lació i manteniment periòdic dels elements que integren el
camp de fondeig. Aquest llibre estarà a disposició en tot moment de les
autoritats competents que ho sol·licitin i, si escau, de qualsevol usuari de la
instal·lació que ho sol·liciti.
En el llibre de seguiment i control del camp de boies constarà, entre d’altres,
les dades següents:
-

Una numeració correlativa per a cadascuna de les boies de superfície
segons el sistema que s’indiqui a l’autorització i que serà igual per a tot
el litoral català.

-

Les coordenades de posicionament GPS del mort o sistema
d’ancoratge de baix impacte.

-

Els treballs d’instal·lació de les boies i dels morts en el camp de fondeig
(dates d’instal·lació, metodologia emprada, personal que hi ha
participat, etc).

-

Per a cadascun dels morts s’indicarà el tipus de substrat sobre el que
s’ha instal·lat (sorra, roca, praderia, etc.) i els elements del sistema de
fondeig que l’integren.

-

Data i tipus de treball de manteniment periòdic realitzat i la persona que
fa la tasca amb el vistiplau del responsable del camp de fondeig.

-

Els treballs de retirada de les boies i dels morts en el camp de fondeig.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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6.- Instal·lacions dels serveis de temporada de platges.
1. Les instal·lacions mínimes i condicions en què s’ha de realitzar l’aprofitament per
l’adjudicatari seran les que, segons la naturalesa de cada servei o aprofitament objecte
d’adjudicació, es fixin en aquest Plec i les que s’imposin per la Generalitat de Catalunya,
inclosa la prestació de la garantia per tal de garantir el desmantellament al finalitzar la
temporada del servei. Des de l’any 2004, l’Ajuntament ha implementat un Pla de Qualitat a
les platges del municipi, per la qual cosa les normes que desplegui aquest Pla
s’incorporaran a les normes generals que estableixi l’Ajuntament. Així mateix, s’informarà a
l’adjudicatari amb antelació suficient perquè es puguin adaptar a aquestes normes.
2. Abans de la col·locació de les instal·lacions del servei, l’Ajuntament reunirà a l’adjudicatari
per determinar el lloc exacte on es fixaran.
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3. Les concessions d’embarcacions sense motor i altres elements flotants estaran obligades
a posar balises en un canal amb sortida al mar, des de la zona de banyistes, que estigui
d’acord amb les normes vigents del Ministeri de Foment (Capitania Marítima de Palamós) i
de la Direcció General d’Ordenació de Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
5. El material de tota mena que s’utilitzi per a la prestació del servei haurà d’estar en tot
moment en consonància amb la categoria de les platges del terme municipal.
6. L’Ajuntament podrà aprovar un disseny per a tot tipus d’instal·lacions i per a cada activitat
que, obligatòriament, hauran d’adoptar tots els adjudicataris. La decisió municipal es farà
pública amb antelació suficient per no enterbolir l’inici de la temporada.

El tipus de licitació mínim, millorable a l’alça, serà el cànon anual que es detalla en el
següent quadre:

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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El tipus de licitació mínim per a la concessió:
Lots

Concessió

1

GU-2

2

ZA-1

3

ZA-3

4

EN-8

5

EN-7

6

CB-1

Guingueta

Tipus de licitació
mínim
10 anys
8.500 €

Zona varada

5 anys

4.000 €

Zona
varada
catamarans
Escola nàutica
Surf i similars
Servei d’esport
nàutics:
Stand
Up Paddle Surf
Camp de boies

5 anys

1.000 €

5 anys

4.000 €

5 anys

3.000 €

Platja Gran
de l’Estartit
Platja Gran
de l’Estartit
Platja Mas
Pinell
Platja Mas
Pinell
Cala Montgó

10 anys

5.000 €

Cala Montgó

Objecte

Termini

8.- Pagament del cànon.
1. El cànon haurà de satisfer-se de la manera següent:
- El 10% del total: abans del 5 de març de cada any.
- El 45% del total: abans del 31 de juliol de cada any.
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- El 45% del total: abans del 31 d’agost de cada any.
L’aportació econòmica anual (per a cadascun dels anys de durada de l’autorització) per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les platges
del municipi, s’haurà de fer afectiva: abans del 30 de juny de cada any.

Sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, i amb la finalitat d'assegurar la
transparència i l'accés públic a la informació relativa a la licitació, aquest Ajuntament
publicarà els anuncis que consideri necessaris en el Perfil de contractant.
10.- Règim jurídic de les concessions administratives.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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El règim jurídic que serà d'aplicació a les referides concessions administratives, al marge del
present Plec de clàusules, serà:
-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
-Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (RPLCSP).
-Reial Decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 817/2009, de 8
de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic i s’habilita al titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per
modificar els seus annexos.
-Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) (en allò que no s’oposi al
TRLCSP i al RPLCSP).
-ACORD del Parlament de Catalunya d’1 de març de 2011, de creació del Tribunal de
Recursos -Contractuals del Parlament de Catalunya (DOGC de 28 de març de 2011).
-Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, mitjançant la disposició
addicional quarta de la qual es crea l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de
Catalunya.
-Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC). Arts. 273-281 (en allò que no s’oposi al TRLCSP).
-Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC), modificada per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa.
-Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del
Reglament general de la llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
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Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
-Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el reglament dels procediments
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització de Tribunal
Administratiu Central de recursos Contractuals.
-Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
-Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del regim jurídic del sector públic.
-Les Bases d’execució del Pressupost municipal.
-Altra normativa d’aplicació d’àmbit administratiu i sectorial.
-Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat.
El desconeixement de la concessió administrativa en qualsevol dels seus termes, i dels
altres documents i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en l’execució d’aquella
no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
Les concessions s’entenen atorgades sens perjudici de tercers i de qualsevol altra
autorització exigible per la Generalitat i per l’Estat.

CAPÍTOL II.- Preparació de la licitació i selecció de l’adjudicatari.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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11.- Procediment d'adjudicació i tramitació de l’expedient.
1. La forma d’adjudicació de les concessions municipals per a l’explotació del serveis de
temporada de les platges serà el de procediment obert, en aplicació dels articles 109, 110,
138, 142 i 157 a 161 del TRLCSP, tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació, on tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors. Per a la valoració de les proposicions i la
determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’haurà d’atendre a diversos
criteris directament vinculats a l’objecte de la concessió, de conformitat amb l’article 150.1
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i amb l’article 75 de la LC.
2. L’òrgan de contractació serà l’Alcaldia.
12.- Garanties exigibles.
1. S’estableix una garantia provisional del 3% del pressupost de licitació de conformitat amb
allò que disposa l’article 103 TRLCSP.

Pàgina 23 de 88

Signat digital mitjançant la plataforma GIAL © 2018 Dept. Informàtica Consell Comarcal Baix Empordà

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018
Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

2. S’estableix una garantia definitiva per al licitador que resulti adjudicatari d’una concessió
administrativa del 5% de l'import de l'adjudicació, a dipositar abans de l’adjudicació de la
concessió administrativa. La garantia definitiva respondrà dels conceptes recollits a l’article
100 del TRLCSP.
3. S’estableix una tercera garantia per al licitador que resulti adjudicatari d’una concessió
administrativa del 5% de l'import de l'adjudicació, a dipositar abans de l’adjudicació de la
concessió administrativa. D’acord amb l’article 111.6 del Reial Decret 1471/1989, d’1 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (RLC), aquest segon dipòsit previ servirà per
respondre de les despeses de l’execució subsidiària de l’enretirada de les instal.lacions al
final de la temporada, si aquestes no fossin enretirades en el corresponent termini.
3. La prestació de les garanties es farà d’acord amb les formes reconegudes a l’article 96 del
TRLCSP..
4. Si l'adjudicatari no constitueix les garanties en el termini de 10 dies hàbils des del següent
al de recepció del requeriment efectuat per l’òrgan de licitació, s’entendrà que retira la seva
oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador en la relació
classificada de proponents per a la corresponent concessió administrativa.
13.- Aprovació del Plec de clàusules i convocatòria de la licitació.
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Els articles 109 i 110 i la Disposició addicional 2a (punts 1, 2 i 6 a 8) del TRLCSP
determinen la iniciació, el contingut i l’aprovació de l’expedient administratiu de contractació.
Vist el que disposa la Disposició Derogatoria de la llei 2/2014 de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, per la que es deroga l’apartat 1 (relatiu a
l’exposició al públic dels plecs de clàusules administratives) de l’article 277 del text refós de
la Llei municipal i de règim local de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, del 28 d’abril, els plecs no seran objecte d’exposició pública.
14.- Condicions dels licitadors.
1. D’acord amb l’article 54 del TRLCSP, podran ser adjudicataris d’una concessió municipal
per a la instal·lació i l’explotació de serveis de temporada a les platges de Torroella de
Montgrí i, consegüentment presentar ofertes, les persones naturals o jurídiques, espanyoles
o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar (art. 54 del TRLCSP), que no estiguin
sotmeses a prohibicions de contractar (art. 60 del TRLCSP), i acreditin la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional (arts. 74, 75 i 78 del TRLCSP). Els empresaris
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hauran de disposar, així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, si escau,
sigui exigible per a la realització de l'activitat objecte de licitació.
Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses o entitats tingui relació directa
amb l’objecte de la concessió administrativa segons resulti dels seus estatuts o regles
fundacionals i s’acrediti degudament (art. 54.2 del TRLCSP). Les empreses, a més, han de
disposar d’una organització amb elements personals i materials suficients per executar
correctament el contracte.
2. També poden contractar amb l’Ajuntament les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a l’efecte (UTE), de conformitat amb l’article 59 del TRLCSP. En aquest cas
cadascun dels empresaris que concorrin a la licitació integrats en una UTE han d’acreditar la
seva capacitat i solvència, així com el nom i les circumstàncies de qui la constitueixen i la
seva participació, i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal, si en resulten adjudicataris.
15.- Presentació de les proposicions.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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1. Aprovat el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, l’alcaldia aprovarà la
convocatòria de licitació de les concessions. Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament, a la
Plaça de la Vila, núm. 1 de Torroella de Montgrí (CP 17257) en horari d'atenció al públic (de
les 9 del matí a les 2 del migdia), en el termini de 15 dies naturals, a comptar de l’endemà de
l’anunci de la convocatòria publicat en el BOP (sempre i quan no s’escaigui en dissabte,
diumenge o festiu, en quin supòsit seria el primer dia hàbil següent).
Igualment, les proposicions podran ser presentades per correu postal. En aquest cas, el
licitador haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de correus i anunciar
a l'Alcaldia la remissió de l'oferta mitjançant fax (com a màxim fins a la data de l’acabament
del termini de presentació de proposicions fins a les 2 del migdia). El número de fax serà el
972 76 02 36. Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la documentació, si
és rebuda per l'alcaldia amb posterioritat a la data i hora de la finalització del termini
assenyalat. Transcorreguts, malgrat això, 10 dies hàbils següents a la indicada data sense
haver-se rebut la documentació per correu postal, aquesta no serà admesa en cap cas.
2. Cada licitador podrà presentar només una única proposta per a cadascuna de les
concessions a les quals es presenti. Per tant, cap interessat no podrà presentar més d’una
proposició ni subscriure cap proposta en nom de persona jurídica en la què hi figuri en
qualitat d’administrador o accionista, si ho ha fet individualment. Tampoc no podrà
subscriure cap oferta en unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o figurés en
més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les sol·licituds que hagi subscrit.
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Una vegada presentada una proposta no es podrà retirar.

3. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part del licitador del contingut del present Plec i la declaració conforme reuneix tots i
cadascun dels requisits per contractar.
16.- Forma en què s’han de presentar les proposicions.
1. Les proposicions per a la licitació, d’acord amb l’article 145 del TRLCSP, es presentaran 2
sobres tancats (sobres “A”, i “B” ), signats pels licitadors i amb la següent denominació:
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies compulsades,
conforme a la legislació en vigor.
2.1. SOBRE «A». Documentació administrativa:
- ”OFERTA PER A LA LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, D’AUTORITZACIONS
MUNICIPALS PER A LA INSTAL.LACIÓ I L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA
A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ: Lot núm.:
................Oferta presentada per .................., amb DNI (ò CIF) núm. ................., amb telèfon
........ i amb correu electrònic ......................... Sobre «A»: Documentació administrativa”.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

A.1. Documents acreditatius de la personalitat jurídica. Les persones físiques, aportaran
el DNI; les persones jurídiques, aportaran l'escriptura o els documents en els quals consti la
constitució de l'entitat i els estatuts pels quals es regeix, degudament inscrits en el Registre
Mercantil o en el que correspongui.
La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres
de la Unió Europea s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la
legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o
un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les
disposicions comunitàries d'aplicació.
La resta d’empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb informe
de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina
Consular en l'àmbit territorial de la qual estigui el domicili de l'empresa.
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A.2. Documents acreditatius de la representació. Quan la sol·licitud i, si escau, la
proposició no estigui signada pel propi licitador, s’haurà d'incloure el poder atorgat a favor de
la persona o persones que subscriguin la proposició, juntament amb una còpia autèntica del
DNI de l’apoderat o dels apoderats.
A.3. Document de compromís de constituir una unió temporal d'empreses (UTE). En
els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal hauran d’aportar,
a més a més, un document, que podrà ser privat, en el qual, per al cas que resultin
adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d'estar signat pel
representant de cadascuna de les empreses i s'hi expressarà la persona que designen com
a representant de la UTE davant l'Ajuntament per a tots els efectes relatius al contracte, així
com la participació que correspon a cadascun d'ells en la UTE.
A.4. Declaració responsable de no trobar-se sotmès a cap de les prohibicions per a
contractar conforme a l’article 60 del TRLCSP i de no ser deutor de l’Ajuntament, d’acord
amb els model que figura en aquest Plec (Annex núm. 1). Així, no podran prendre part en la
licitació aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin deutes amb l’Ajuntament.
A.5. La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se per un o
diversos dels mitjans següents:
La solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera, d’acord amb l’article 75 del TRLCSP, s’acreditarà
aportant alguna de la documentació que s’indica a continuació:

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

a)Declaració relativa a la xifra anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major
volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser al menys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i al menys una vegada
i mitja el valor anual mig del contracte si la seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigues inscrit en dit registre, i en
cas contrari per les dipositades al registre oficial en que hagin d’estar inscrits. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) En el cas de professionals que no tinguin la condició d’empresaris, justificació de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals, amb indicació
expressa dels riscos coberts i del termini mínim de vigència o data de venciment, per un
import mínim del valor estimat del contracte.
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c) El patrimoni net segons el balanç corresponent al darrer exercici econòmic dels comptes
anuals aprovats haurà de superar el 20 per 100 de l’import del contracte.
El patrimoni net del licitador s’acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats
corresponents al darrer exercici tancat i dipositats al Registre Mercantil o oficial que
correspongui, si està vençut el termini de presentació i es troben dipositats; si no ho
estiguessin, hauran de presentar-les acompanyades de la certificació de la seva aprovació
per l’òrgan d’administració competent. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil hauran de presentar els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional (s’haurà de presentar d’acord amb l’Annex 2 d’aquest
plec):
( Lot 1) GU-2 Guingueta:

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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La solvència tècnica i professional de l'empresari es podrà acreditar amb els mitjans
següents:

- Declaració responsable del licitador, relacionant les autoritzacions/concessions, de
guingueta a les platges gestionades en els últims 5 anys, que incloguin el lloc, les
dates del període de l’autorització/concessió i l’Administració concedent. Caldrà
aportar juntament amb la relació, els certificats expedits per l’Administració
corresponent. Amb la citada documentació caldrà acreditar que, en els últims 5 anys,
s’ha explotat com a mínim autoritzacions/concessions de guingueta a la platja durant
un període mínim de 12 mesos.
Si el licitador no ha estat titular de cap autorització/concessió de guingueta a les platges
però ha fet feines com a cambrer de bar o restaurants, podrà acreditar la solvència de la
següent manera:
o

Si és una persona física: una declaració responsable del licitador, relacionant les
feines com a cambrer de bars o restaurants en els últims 5 anys, que inclogui el nom
de l’empresa, el núm. de CIF, l’adreça de l’empresa, el termini que hi ha treballat i
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que ha exercit com a cambrer. A la declaració caldrà adjuntar-hi un historial de la
vida laboral emès per la Seguretat Social i el corresponent certificat de l’empresa
(incloent nom de l’empresa, el núm. de CIF, l’adreça de l’empresa, el termini que hi
ha treballat i que ha exercit com a cambrer). Amb la citada documentació caldrà
acreditar que, en els últims 5 anys, ha exercit com a cambrer de bars o restaurants
durant un període mínim de 12 mesos.
o

Si és una persona jurídica: l'escriptura o els documents en els quals consti la
constitució de l'entitat i els estatuts pels quals es regeix, degudament inscrits en el
Registre Mercantil o en el que correspongui, on caldrà constatar que l’objecte social
de l’empresa és el d’explotació de bars o restaurants.

(Lot 2 i Lot 3) ZA-1 i ZA-3 zona varada catamarans:
Haver gestionat autoritzacions/concessions zones de varada d’embarcacions un període
mínim de 12 mesos en 5 anys. Acreditar amb certificats de l’Administració corresponent.
Si el licitador no té experiència, acreditarà aquesta solvència amb la descripció
de l’equip humà i dels mitjans tècnics que disposarà per a l’explotació de les
zones d’avarada. Caldrà que disposi d’un mínim d’1 persona diària per a la
prestació del servei amb titulació acreditativa del coneixement d’idiomes: català,
castellà, anglès i francès (caldrà acreditar una formació mínima de 100 hores
amb certificat oficial o d’acadèmia d’idiomes)
(Lot 4) EN-8 esports nàutics – Escola nàutica Surf i similars:

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Haver gestionat autoritzacions/concessions d’esport nàutics – escola nàutica de surf i
similars un període mínim de 12 mesos en 5 anys. Acreditar amb certificats de
l’Administració corresponent.
Si el licitador no ha estat titular de cap autorització/concessió d’esport nàutics –
escola nàutica de surf i similars a les platges però ha fet feines com a cambrer de
bar o restaurants, podrà acreditar la solvència de la següent manera:


Si és una persona física: Disposar del títol de surf nivell 1. Aquesta titulació
ha de tenir una antiguitat mínima de 3 anys. S’haurà d’entregar certificat de la
Federació Española de Surf on s’indiqui la data d’obtenció d’aquesta titulació
per poder comprovar els 3 anys d’antiguitat.



Si és una persona jurídica: l’empresa ha d’estar donada d’alta a l’IAE en
“Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte”·i formar part de la
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Federació Española de Surf.







10 taules de surf de material SOFT
10 neoprens
10 Leashes
5 paddle surf inflables
5 rems

Personal: Mínim de 3 persones diàries per a la prestació del servei .
Titulació mínima del personal:
2 instructors de surf: titulació de surf nivell 1 expedit per la ISA
(International Surfing Association) o la Federación Española de Surf.
1 instructor de Paddle surf: titulació de de surf nivell 1 expedit per la IOSUP
(International Organitzation Stand Up Paddel) o la Federación espanyola
de Surf.





(Lot 5) EN-7 esports nàutics – Stand Up Paddel Surf
Haver gestionat autoritzacions/concessions d’esport nàutics d’Stand up paddel surf un
període mínim de 12 mesos en 5 anys. Acreditar amb certificats de l’Administració
corresponent.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Si el licitador no té experiència. Acredità aquesta solvència amb la descripció de
l’equip humà i dels mitjans tècnics que disposarà per a l’explotació del servei de
lloguer d’embarcacions sense motor. Caldrà que disposi d’un mínim de:




12 SUPs
Prestatgeria per el material
Zona d’ombrera tipus d’aproximadament 3 m X 2 m

Mínim de 2 persones diàries per a la prestació del servei.
(Lot 6) CB-1 camp de boies:
Haver gestionat autoritzacions/concessions de camp de boies un període mínim de 12
mesos en 5 anys. Acreditar amb certificats de l’Administració corresponent.
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Si el licitador no té experiència. Acredità aquesta solvència amb la descripció de l’equip
humà i dels mitjans tècnics que disposarà per a l’explotació del servei. Caldrà que disposi
d’un mínim de:
 1 embarcació per fer el servei de barqueig (l’embarcació que utilitzi
l’empresa adjudicatària per la prestació dels serveis hauran de disposar
de l’autorització de Capitania Marítima i els permisos legalment exigits, la
qual avala el compliment de la normativa legal vigent)
 100 boies de fondeig per amarrar embarcacions de diferents eslores
 100 sistemes de fixació de baix impacte
 100 boies intermèdies
Mínim d’1 persona diària per a la prestació del servei .
 Titulació mínima del personal: Patró professional de patró portuari
A.6. Compromís d’adscripció de mitjans personals per a l’execució de la concessió:
Els licitadors hauran de presentar una declaració de responsable en la qual es comprometen
a adscriure a l’execució de la concessió dels mitjans personals i materials previstos a la
clàusula 5.3 (Annex núm. 3).
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A.7. Declaració expressa de pertinença o no-pertinença a empreses del mateix grup.
Quan empreses del mateix grup, entenent com a tal aquelles que es trobin en qualsevol dels
supòsits de l’article 42.1 del Codi de comerç, concorrin a una mateixa licitació, hauran de
presentar la corresponent declaració, als efectes d’allò que disposa l’article 86 RGLCAP. Si
no hi concorregués aquesta circumstància, igualment s’haurà de presentar aquesta
declaració fent constar expressament que l’empresa no pertany a grup d’empreses respecte
de cap de les que es presenten a la mateixa licitació.
A.8. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les empreses
estrangeres, en els casos en què el contracte s’executi a l’Estat espanyol, hauran de
presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecte poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.
2.2. SOBRE «B»: Proposició econòmica i documentació tècnica subjecta a criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
- ” OFERTA PER A LA LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, D’AUTORITZACIONS
MUNICIPALS PER A LA INSTAL.LACIÓ I L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA
A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ: Lot núm.:
.............. Oferta presentada per .................., amb DNI (ò CIF) núm. ................., amb telèfon
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........ i amb correu electrònic .................... Sobre «B»: Proposició econòmica i documentació
tècnica subjecta a criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica”.
Per l’autorització de la guingueta (GU-2)

C.2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
C.3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de serveis de
guingueta de platja al municipi i que es compromet a la gestió directa i personal de
l’explotació durant el període de vigència de la concessió.
C.4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 9) sobre
les millores en la qualitat del servei.
C.5. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 10)
sobre les millores respecte a les bones pràctiques ambientals i de salut.
Per l’autorització de la zona de varada ZA-1

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
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C.1. Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex
núm. 4).
C.2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
C.3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de serveis de zona de
varada de platja al municipi i que es compromet a la gestió directa i personal de
l’explotació durant el període de vigència de la concessió.
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C.4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 7) sobre
les millores en l’uniforme del personal. Per l’aportació d’una etiqueta identificativa a
tots els uniformes del personal i l’ús del logo turístic.

Per l’autorització de la zona de varada ZA-3
C.1. Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex
núm. 4).
C.2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
C.3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de serveis de zona de
varada de platja al municipi i que es compromet a la gestió directa i personal de
l’explotació durant el període de vigència de la concessió.
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C.4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 7) sobre
les millores en l’uniforme del personal. Per l’aportació d’una etiqueta identificativa a
tots els uniformes del personal i l’ús del logo turístic.
C.5 Declaració del licitador ( d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 8) sobre
la millora d’instal.lació d’una caseta de fusta homologada, com a punt de trobada, de
com a màxim de 20 m2, homogènia a les existents actualment a les adjudicacions de
guingueta de platja.
C.6. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 11)
sobre les millores respecte a l’exposició de tota la informació adreçada al públic amb
un mínim de 4 idiomes ( horaris, preus, cartes de serveis, etc.)
C.7. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 13)
sobre les millores respecte acreditant ser d’un club esportiu federat de la Federació
Catalana de Vela.
Per l’autorització de la Escola Nàutica surf i similars EN-8
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C.5. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 11)
sobre les millores respecte a l’exposició de tota la informació adreçada al públic amb
un mínim de 4 idiomes ( horaris, preus, cartes de serveis, etc.)

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

C.2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
C.3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de serveis d’escola
nàutica surf i similars de platja al municipi i que es compromet a la gestió directa i
personal de l’explotació durant el període de vigència de la concessió.
C.4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 7) sobre
les millores en l’uniforme del personal. Per l’aportació d’una etiqueta identificativa a
tots els uniformes del personal i l’ús del logo turístic.
C.5 Declaració del licitador ( d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 8) sobre
la millora d’instal.lació d’una caseta de fusta homologada, com a punt de trobada, de
com a màxim de 20 m2, homogènia a les existents actualment a les adjudicacions de
guingueta de platja.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

C.6 Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 12)
sobre les millores respecte al coneixement d’idiomes del personal que prestarà el
servei de temporada (caldrà acreditar una formació mínima de 100 hores amb
certificat oficial o d’acadèmia d’idiomes).
C.7. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 11)
sobre les millores respecte a l’exposició de tota la informació adreçada al públic amb
un mínim de 4 idiomes ( horaris, preus, cartes de serveis, etc.)
C.8. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 14)
sobre les millores respecte a la realització d’una activitat oberta al públic de
conscienciació ambiental, centrada en el marc del Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter.
C.9. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 15)
sobre les millores respecte a oferir activitats que tingui la finalitat d’integrar a
persones amb risc d’exclusió social o amb algun tipus de discapacitat.
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C.1. Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex
núm. 4).

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

Per l’autorització del servei d’esports nàutics: Stand Up Paddle Surf EN-7

C.2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
C.3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de serveis d’esports
nàutics: Stand Up Paddle Surf de platja al municipi i que es compromet a la gestió
directa i personal de l’explotació durant el període de vigència de la concessió.
C.4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 7) sobre
les millores en l’uniforme del personal. Per l’aportació d’una etiqueta identificativa a
tots els uniformes del personal i l’ús del logo turístic.
C.5 Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 12)
sobre les millores respecte al coneixement d’idiomes del personal que prestarà el
servei de temporada (caldrà acreditar una formació mínima de 100 hores amb
certificat oficial o d’acadèmia d’idiomes).

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

C.6. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 11)
sobre les millores respecte a l’exposició de tota la informació adreçada al públic amb
un mínim de 4 idiomes ( horaris, preus, cartes de serveis, etc.)
C.7. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 14)
sobre les millores respecte a la realització d’una activitat oberta al públic de
conscienciació ambiental, centrada en el marc del Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter.
C.8. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 16)
sobre la participació en la neteja de la platja, aigua i del fons marí.
Per l’autorització del camp de boies CB-1
C.1. Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex
núm. 4).
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C.1. Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex
núm. 4).

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

C.2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
C.3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de serveis de camp de
boies de platja al municipi i que es compromet a la gestió directa i personal de
l’explotació durant el període de vigència de la concessió.
C.4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 7) sobre
les millores en l’uniforme del personal. Per l’aportació d’una etiqueta identificativa a
tots els uniformes del personal i l’ús del logo turístic.
C.5 Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 12)
sobre les millores respecte al coneixement d’idiomes del personal que prestarà el
servei de temporada (caldrà acreditar una formació mínima de 100 hores amb
certificat oficial o d’acadèmia d’idiomes).
C.7. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 11)
sobre les millores respecte a l’exposició de tota la informació adreçada al públic amb
un mínim de 4 idiomes ( horaris, preus, cartes de serveis, etc.)

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

C.8 Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 16)
sobre la participació en la neteja de la platja, aigua i del fons marí.
3. No s’acceptaran proposicions que continguin omissions, esmenes o errors que impedeixin
conèixer amb claredat els elements fonamentals per a valorar-les. La presentació de
proposicions pressuposa l’acceptació incondicionada per part del licitador de totes i
cadascuna de les clàusules d’aquest Plec. L’expressió de reserves o condicions al contingut
del Plec constituirà causa d’exclusió del licitador.
17.- Criteris de valoració de les ofertes.
(Lot-1) GU-2 Guingueta:
Subjectes a fórmula automàtica
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100 punts,
seran els següents:
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Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

a) Oferta econòmica: 45 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 3
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 6
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 9
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 12
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 26
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 20
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 24
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 28
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 32
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 36
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 40
Millora de més del 100 %...................................................... 45
b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de
l’Ajuntament a les platges del municipi: 10 punts.
La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 100 € d’aportació econòmica. (Exemple: 200 € à 2
punts)
c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de servei de guingueta de
platja al municipi i que es compromet a la gestió directa i personal: 10 punts.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

d) Propostes de millora de la qualitat del servei: fins un màxim de 25 punts:
- Coneixement d’idiomes del personal que prestarà el servei de temporada (caldrà
acreditar una formació mínima de 100 hores amb certificat oficial o d’acadèmia
d’idiomes) s’atorgarà la següent puntuació: anglès (1 punt); francès (1 punt);
alemany (1 punt); italià (1 punt); holandès (1 punt); rus (1 punt).Cada idioma
només serà puntuat una vegada: 6 punts
- Compromís d’exposar tota la informació adreçada al públic amb un mínim de 4
idiomes (horaris, preus, cartes de serveis, etc.): 4 punts
- Compromís d’esposar una cartellera informativa del Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter: 5 punts.
- Compromís de disposar de zona wi-fi oberta i gratuïta al públic: 5 punts
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Entitat:
Interessat:
Adreça:

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

- Millora en el vestuari dels treballadors: etiqueta identificativa a tot el personal i l’ús
del logo turístic a l’uniforme: 5 punts.

- Aplicar mesures per l’estalvi en consum d’aigua i elèctric, per cada mesura
d’estalvi aplicada 1 punt:
 Llums led
 Airejadors aixetes
 Plaques solars per l’aigua calenta
 Electrodomèstics de baix consum
 Llums lavabos amb detector de moviment
Acreditar
la venta de com a mínim 2 plats aptes per persones diabètiques i
celíaques o amb altres intoleràncies comuns: 5 punts
(Lot-2) ZA-1 zona varada
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100
punts, seran els següents:

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

Subjectes a fórmula automàtica
a) Oferta econòmica: 50 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 4
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 8
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 12
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 16
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 20
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 24
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 28
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 32
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 36
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 40
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 45
Millora de més del 100 %...................................................... 50
b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de
l’Ajuntament a les platges del municipi: 20 punts.
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e) Proposta de bones pràctiques ambientals i de salut: fins un màxim de 10 punts.

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de servei de varada
d’embarcacions de platja al municipi i que es compromet a la gestió directa i
personal : 10 punts.
d) Millora per l’uniforme de personal. Per l’aportació d’una etiqueta identificativa a
tots els uniformes de personal i l’ús del logo turístic: 10 punts.
e) Compromís d’exposar tota la informació adreçada al públic amb un mínim de 4
idiomes (horaris, preus, cartes de serveis, etc.): 10 punts
(Lot-3) ZA-3 zona varada catamarans:
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100
punts, seran els següents:
Subjectes a fórmula automàtica

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

a) Oferta econòmica: 45 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 3
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 6
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 9
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 12
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 26
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 20
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 24
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 28
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 32
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 36
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 40
Millora de més del 100 %...................................................... 45
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La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 100 € d’aportació econòmica. (Exemple: 200 € à 2
punts).

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de
l’Ajuntament a les platges del municipi: 10 punts.

c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de servei de varada
d’embarcacions de platja al municipi i que es compromet a la gestió directa i
personal : 10 punts.
d) Millora per l’uniforme de personal. Per l’aportació d’una etiqueta identificativa a
tots els uniformes de personal i l’ús del logo turístic: 5 punts.
e) Millora per la instal·lació d’una caseta de fusta homologada, com a punt de
trobada, de com a màxim de 20 m2, homogènia a les existents actualment a les
adjudicacions de guingueta de platja: 10 punts.
f)

Compromís d’exposar tota la informació adreçada al públic amb un mínim de 4
idiomes (horaris, preus, cartes de serveis, etc.): 10 punts

g) Ser un club esportiu federat de la Federació Catalana de Vela : 10 punts
(Lot-4) EN-8 Escola nàutica Surf i similars:
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100
punts, seran els següents:

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

Subjectes a fórmula automàtica
a) Oferta econòmica: 45 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 3
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 6
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 9
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 12
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 26
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 20
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La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 100 € d’aportació econòmica. (Exemple: 200 € à 2
punts)

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 24
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 28
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 32
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 36
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 40
Millora de més del 100 %...................................................... 45
b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de
l’Ajuntament a les platges del municipi: 10 punts.
La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 100 € d’aportació econòmica. (Exemple: 200 € à 2
punts).
c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de servei d’esport nàutic de
platja al municipi i que es compromet a la gestió directa i personal : 10 punts.
d) Millora per l’uniforme de personal. Per l’aportació d’una etiqueta identificativa a
tots els uniformes de personal i l’ús del logo turístic: 5 punts.
e) Millora per la instal·lació d’una caseta de fusta homologada, com a punt de
trobada, de com a màxim de 20 m2, homogènia a les existents actualment a les
adjudicacions de guingueta de platja: 5 punts.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

f)

Coneixement d’idiomes del personal que prestarà el servei de temporada
(caldrà acreditar una formació mínima de 100 hores amb certificat oficial o
d’acadèmia d’idiomes) s’atorgarà la següent puntuació: anglès (1 punt); francès (1
punt); alemany (1 punt); italià (1 punt); holandès (1 punt).Cada idioma només serà
puntuat una vegada: 5 punts.

g) Compromís d’exposar tota la informació adreçada al públic amb un mínim de 4
idiomes (horaris, preus, cartes de serveis, etc.): 5 punts.
h) Realització d’una activitat oberta al públic de conscienciació ambiental,
centrada en el marc del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter: 5
punts.
i)

Oferir activitats que tinguin la finalitat d’integrar a persones amb risc d’exclusió
social o amb algun tipus de discapacitat: 10 punts.

(Lot-5) EN-7 Servei d’esport nàutics: Stand Up Paddle Surf:
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Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018
Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100
punts, seran els següents:
Subjectes a fórmula automàtica

Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 3
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 6
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 9
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 12
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 26
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 20
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 24
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 28
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 32
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 36
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 40
Millora de més del 100 %...................................................... 45
b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de
l’Ajuntament a les platges del municipi: 10 punts.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 100 € d’aportació econòmica. (Exemple: 200 € à 2
punts).
c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de serveis d’esport nàutic de
platja al municipi i que es compromet a la gestió directa i personal : 10 punts.
d) Millora per l’uniforme de personal. Per l’aportació d’una etiqueta identificativa a
tots els uniformes de personal i l’ús del logo turístic: 5 punts.
e) Coneixement d’idiomes del personal que prestarà el servei de temporada
(caldrà acreditar una formació mínima de 100 hores amb certificat oficial o
d’acadèmia d’idiomes) s’atorgarà la següent puntuació: anglès (1 punt); francès (1
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a) Oferta econòmica: 45 punts.

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

punt); alemany (1 punt); italià (1 punt); holandès (1 punt).Cada idioma només serà
puntuat una vegada: 5 punts
f)

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Compromís d’exposar tota la informació adreçada al públic amb un mínim de 4
idiomes (horaris, preus, cartes de serveis, etc.): 5 punts.

g) Realització d’una activitat oberta al públic de conscienciació ambiental,
centrada en el marc del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter:
10 punts.
h) Participació en la neteja de la platja, aigua i del fons marí : 10 punts.

(Lot-6) CB-1 camp de boies:
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100
punts, seran els següents:
Subjectes a fórmula automàtica

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

a) Oferta econòmica: 50 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 4
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 8
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 12
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 16
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 20
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 24
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 28
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 32
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 36
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 40
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 45
Millora de més del 100 %...................................................... 50
b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de
l’Ajuntament a les platges del municipi: 15 punts.
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Entitat:
Interessat:
Adreça:

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 100 € d’aportació econòmica. (Exemple: 200 € à 2
punts).

d) Millora per l’uniforme de personal. Per l’aportació d’una etiqueta identificativa a
tots els uniformes de personal i l’ús del logo turístic: 5 punts.
e) Coneixement d’idiomes del personal que prestarà el servei de temporada
(caldrà acreditar una formació mínima de 100 hores amb certificat oficial o
d’acadèmia d’idiomes) s’atorgarà la següent puntuació: anglès (1 punt); francès (1
punt); alemany (1 punt); italià (1 punt); holandès (1 punt).Cada idioma només serà
puntuat una vegada: 5 punts.
f)

Compromís d’exposar tota la informació adreçada al públic amb un mínim de 4
idiomes (horaris, preus, cartes de serveis, etc.): 5 punts.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

g) Participació en la neteja de la platja, aigua i del fons marí: 10 punts.

En relació a la puntuació final, en el cas en què, finalment, hi hagi un empat en la puntuació
de les ofertes presentades per a alguna concessió, aquesta s’adjudicarà al licitador que hagi
presentat l’oferta econòmicament més elevada. En cas de continuar l’empat, s’adjudicarà el
contracte al licitador que hagi presentat l’aportació econòmica anual (per a cadascun dels
anys de durada de la concessió) més elevada per col·laborar en esdeveniments esportius i
culturals que organitzi l’Ajuntament a les platges del municipi. En cas de persistir l’empat,
s’adjudicarà el contracte al licitador que no sigui titular de cap altra autorització/concessió de
serveis de temporada de platja al municipi i que es comprometi a la gestió directa i personal
de l’explotació durant el període de vigència de la concessió. En cas de persistir l’empat, es
decidirà l’adjudicació per sorteig davant el Secretari de l’Ajuntament.
18.- Despeses a abonar en cas de renúncia o desistiment.
En cas de renúncia o desistiment de la licitació per part de l’Ajuntament, i d’acord amb
l’article 155.2 del TRLCSP, es compensarà els licitadors per les despeses que haguessin
pogut incórrer. Malgrat això, aquesta indemnització no superarà, en cap cas, el límit dels
10,00 euros per licitador.
19.- Mesa de contractació.
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c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de serveis de camp de boies
de platja al municipi i que es compromet a la gestió directa i personal : 10 punts.

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

Presidència:
Vocalies:

Secretaria:

L’Alcalde o regidor/a en qui delegui.
El regidor de l’Àrea de turisme o regidor/a en qui delegui.
Dues tècniques municipals de turisme.
L’interventor de la Corporació.
El secretari de la Corporació.
Un funcionari/ària o funcionari/ària que el substitueixi. Actuarà amb veu
i sense vot.

A les reunions de la Mesa s’hi podran incorporar els funcionaris/àries o assessors/es
especialitzats/des que siguin necessaris, segons la naturalesa dels temes a tractar, el quals
actuaran amb veu però sense vot.
20.- Examen de la documentació i de les proposicions.
1. L’endemà que finalitzi el termini de presentació d’ofertes, la Mesa de contractació, en una
primera sessió, no pública, qualificarà prèviament la documentació continguda en els sobres
“A”. En aquesta situació només serà necessària l’assistència del president, de 2 vocals
(l’interventor i el secretari de la Corporació) i de la secretària de la Mesa.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

En cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentació
presentada, ho comunicarà als licitadors afectats per telèfon, per fax o per comunicació
electrònica, perquè els corregeixin o esmenin, davant la pròpia Mesa de contractació, en un
termini no superior a 3 dies hàbils.
La manca de presentació de la documentació que s'ha d'incloure en el sobre “A” serà, per sí
sola, causa d'exclusió de la licitació, així com també ho serà la manca d’esmena dels
defectes indicats anteriorment en el termini establert.
La Mesa, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu cas, els
defectes o omissions de la documentació presentada, determinarà els licitadors que
s’ajusten als criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte dels
admesos a la licitació, els exclosos i les causes de la seva exclusió.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura dels sobres “A” seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula corresponent.
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D’acord amb l’article 160 del TRLCSP, per a la qualificació dels documents i l'examen i la
valoració de les ofertes es constituirà la Mesa de contractació, de conformitat amb les
determinacions de la Disposició addicional 2a, apartat 10 del TRLCSP i els articles 21 i 22
del Reial decret 817/2009. Així, la Mesa de contractació estarà integrada per:

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

Aquest acte públic d’obertura dels sobres “B” es durà a terme el 4t dia hàbil posterior al
termini d’obertura dels sobres “A” (sempre i quan no s’escaigui en dissabte o festiu, en quin
supòsit es postposaria fins al primer dia hàbil següent).
En el supòsit que s’anunciï, en la forma reglamentària, la presentació d’una plica per correu
postal, l’acte públic d’obertura es duria a terme també el 7è dia hàbil posterior al termini
d’obertura dels sobres “A” (sempre i quan no s’escaigui en dissabte o festiu, en quin supòsit
es postposaria fins al primer dia hàbil següent).
L’acte públic d’obertura d’ofertes relatives als sobres “B” serà a les 12 del migdia a la Sala
de reunions de l’Ajuntament. En el cas de variacions en el lloc, en el dia o en l’hora, es
comunicarà prèviament als licitadors presentats al correu electrònic o fax que hagin indicat a
la documentació presentada i/o pel Perfil del contractant de l’Ajuntament.
Prèviament a l’obertura dels sobres “B” donarà a conèixer les proposicions admeses i les
rebutjades en els termes que estableix l’article 83 del RGLCAP. Seguidament, es procedirà
a l’obertura dels sobres dels licitadors admesos per ordre de presentació, deixant constància
a l’acta de la relació de documents incorporats a l’oferta.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

3. Oberts els sobres “B”, comprovada la documentació, i en sessió ja no pública, la Mesa
assignarà les puntuacions corresponents, procedirà a obtenir la puntuació total resultant per
a cadascun dels licitadors de cada autorització, classificarà les ofertes per ordre decreixent
de valoració i elaborarà la proposta de resolució del procediment que serà elevada a
l’alcaldia per a la seva aprovació.
4.- La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular
la seva proposta d’adjudicació.
5.- Efectuada l'obertura de les ofertes econòmiques i valorades totes les ofertes, la Mesa
farà una proposta de classificació a l’òrgan de contractació, per ordre decreixent, de les
proposicions presentades (d'acord amb els criteris objectius fixats en el present Plec) i que
no siguin susceptibles de ser declarades desproporcionades o anormals conforme a l’article
152 del TRLCSP.
6.- Els actes de la Mesa que impedeixin als licitadors la continuació del procediment, o
produeixin indefensió, o perjudici irreparable a drets o interessos legítims adoptats en relació
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2. Posteriorment, la Mesa de contractació, en acte públic, procedirà a l'obertura dels sobres
“B” (proposició econòmica i documentació de criteris avaluables de forma automàtica) de les
ofertes admeses.

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

amb l’obertura dels sobres “B” i/o “C”, seran susceptibles d’impugnació en els termes
establerts a la clàusula relativa al recurs especial en matèria de contractació.

7. L’Alcaldia requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa
de cada concessió licitada perquè, dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del
següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti:
- els certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
Hisenda i amb la Seguretat Social (o autorització a l’Ajuntament per consultar-ho),
- el certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament (s’incorporarà d’ofici per l’Ajuntament),
- el justificant d'haver constituït les dues garanties (clàusules 12.2 i 12.3 del present
Plec),
- el justificant d’haver abonat les corresponents despeses dels anuncis de licitació, i
- la còpia compulsada de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor i del
corresponent rebut de pagament (d’acord amb la clàusula 21).

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

- els documents acreditatius de l’efectiva disposició dels mitjans personals i/o materials
que adscriurà a l’execució de la concessió d’acord amb el previst a la clàusula 5.3.
(llistat amb noms, cognoms i DNI del personal juntament amb les titulacions
corresponents).
La proposta d’adjudicació que realitzi la Mesa de contractació no crearà cap dret a favor de
l’adjudicatari proposat.
El requeriment que efectuï l’òrgan de contractació té la consideració d’acte tràmit i d’impuls
de l’expedient.
Així, si el licitador no compleix de forma adequada amb el requeriment en el termini
assenyalat, s'entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar la mateixa
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
A més, aquest fet constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, causa de
prohibició de contractar.
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L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeix alguna oferta o
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest Plec.

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

21.- Assegurança de responsabilitat civil.
Donat que l’adjudicatari és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers (article 1.902 del Codi Civil), com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte, subscriurà una assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi els riscos derivats de la concessió administrativa atorgada per fer front a les
possibles responsabilitats per danys a tercers, durant tota la vigència del títol administratiu, i
fins la completa retirada de les instal·lacions, la qual haurà de complir els requisits
especificats a les regles següents:
1a. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la prestació
i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els tercers a conseqüència de la
prestació.
2a. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscos serà de 300.000,00 euros
per a cadascun dels sinistres que puguin succeir a conseqüència de la realització dels
treballs que exigeix la prestació, amb el benentès que aquesta quantia no actua com a límit
de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable. El sublímit mínim
per víctima serà de 150.000,00 euros.
3a. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:
a)Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels danys,
lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja sigui la
responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança haurà de cobrir les
garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional post treball i patronals.
b) Els costos i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

c) La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat civil.
4a. L’adjudicatari haurà d’acreditar estar al corrent del pagament de la pòlissa subscrita
presentant el rebut original corresponent abans de l’adjudicació. Per a cada temporada
autoritzada l’adjudicatari haurà de mantenir la pòlissa actualitzada i acreditar-ho anualment
davant l’Ajuntament, presentant el corresponent rebut.

CAPÍTOL III.- Adjudicació de les concessions i règim de recursos.
22.- Adjudicació de les concessions.
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Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

1. Un cop presentada la documentació per part de l’adjudicatari, l’alcaldia adjudicarà la
concessió administrativa dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de la
documentació. La notificació de la concessió administrativa efectuada a l’adjudicatari, quan
sigui un acte ferm i consentit, serà el títol habilitant per a la instal·lació i explotació del servei
de temporada a les platges de Torroella de Montgrí.
2. L’Alcaldia no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició
que sigui admissible d’acord amb les criteris que figuren en aquest Plec.
3. L’adjudicació de la concessió serà motivada i s’haurà de notificar als licitadors en el
termini màxim els 10 dies hàbils següents a que hagi estat acordada i simultàniament es
publicarà en el Perfil del contractant. El contingut de l’acord i notificació de l’adjudicació
s’haurà d’ajustar al previst a l’article 151.4 del TRLCSP.
4. D’acord amb les disposicions establertes per l’article 87.4 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, les proposicions presentades, tant aquelles declarades admeses
com les rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu
expedient. Un cop adjudicada definitivament la concessió administrativa, i transcorreguts els
terminis per a la interposició de recursos sense que se n’hi hagin interposat, la
documentació que acompanya a les proposicions romandrà a disposició dels interessats.
5. L’atorgament de les concessions no eximeix els seus titulars de sol·licitar i obtenir tots els
altres permisos o autoritzacions dels organismes que tenen competència en matèria de
l’activitat realitzada.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

23.- Règim de recursos.
Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
de la concessió administrativa seran resoltes per l’alcaldia i els seus acords posaran fi a la
via administrativa.
Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciósadministratiu, de conformitat amb allò previst a la legislació contenciosa-administrativa i a
l’article 21 del TRLCSP, això sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs
potestatiu de reposició, previst als article 116 i 117 de la Llei estatal 30/1992, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
Amb l'acceptació del Plec, s'entén que el contractista renuncia a qualsevol fur i privilegi i se
sotmet als tribunals competents per resoldre i conèixer les qüestions que puguin produir-se.
24.- Concessions desertes.
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Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018
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Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Secretaria
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En el cas que quedin concessions desertes, l’Ajuntament podrà acordar una segona
convocatòria per urgència.

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

25.- Acta d’ocupació.
Després que s’hagi comunicat a l’Ajuntament l’inici efectiu de l’activitat per part de
l’adjudicatari, personal municipal es personarà a la zona objecte de concessió amb la
finalitat d’aixecar la corresponent acta d’ocupació i constatar que es compleixen amb les
obligacions fixades en aquest Plec en el moment d’iniciar l’activitat.
Posteriorment, i durant la temporada, l’inspector de platges realitzarà inspeccions aleatòries
per garantir el compliment d’allò que preveu aquest Plec.

Els preus a aplicar per a l’explotació i prestació dels serveis seran lliures per a l’adjudicatari,
si bé abans de la formalització de la concessió, o abans de la pròrroga, aquests hauran de
ser comunicats a l’Ajuntament. Qualsevol modificació sobre aquests preus també haurà de
ser oportunament comunicada a l’Ajuntament.

CAPÍTOL IV.- Execució de l’explotació i pagament del cànon.
27.- Execució de l’explotació.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

1. El usos permesos per les concessions per a la instal·lació i explotació de serveis de
temporada a les platges s’hauran d’exercir amb subjecció a les clàusules d’aquest Plec, i
d’acord amb les instruccions que doni l’Ajuntament a l’adjudicatari per a la seva
interpretació.
2. L’explotació dels usos s’haurà de realitzar d’acord amb la legislació vigent, les normes de
seguretat marítima dictades per la Capitania Marítima, les especificacions i períodes
contemplats en el present Plec, i d’acord amb les instruccions que doni l’Ajuntament al titular
de la concessió per a la seva interpretació, i les disposicions derivades del Pla d’Usos de
temporada anual.
3. La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil exigida (clàusula 21 d’aquest Plec) ha
d’estar vigent durant tot el termini de la concessió o de les seves pròrrogues. En qualsevol
moment el responsable del contracte podrà sol·licitar al titular de la concessió que acrediti la
vigència de l’esmentada pòlissa.
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1.- Règim. El preu del contracte podrà ser objecte de revisió quan s’hagi executat, com a
mínim, el 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de la seva formalització, i de
conformitat amb el canvi de règim de revisió dels contractes del sector públic que disposa la
Llei estatal 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat, en la seva
disposició addicional 88a: Desindexació respecte als índexs generals de contractes del
sector públic.
2.- Sistema. Arran de l’aplicació de la Llei esmentada al paràgraf anterior, en el cas que es
justifiqués, per variacions excepcionals dels costos dels factors, la necessitat de procedir a
la revisió de preus, no es podrà aplicar cap índex general de preus o fórmula que l’inclogui.
La revisió haurà de reflectir, necessàriament, l’evolució dels costos, sense que es considerin
motiu de revisió l’increment del cost de la mà d’obra, les despeses financeres, les generals o
d’estructura o el benefici industrial (art. 91.1 del TRLCSP).
29.- Responsable de les concessions.
Es designa, de conformitat amb en l'article 52 del TRLCSP, com a persona responsable
municipal de les concessions, la tècnica en qualitat turística de l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí.
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30.- Risc i ventura de l’adjudicatari.
La concessió s'adjudica a risc i ventura del licitador, el qual en cap cas tindrà dret a
indemnització en el supòsit que, per causes naturals que afectin l'espai o zona de sorra de la
platja, s’hagi de desmuntar la instal·lació abans de la finalització de la concessió. Tampoc
tindrà dret a indemnització, tal com s’ha indicat a la clàusula 1, si no s’aprova el
corresponent Pla d’usos que autoritza la seva ocupació. L’Ajuntament no es
responsabilitzarà de cap desperfecte que es produeixi en les instal.lacions de l’autoritzat,
qualsevulla que sigui la causa que els produeixi, ni tampoc dels danys i perjudicis que es
causin a tercers. La concessió s’atorga sense perjudici de tercers i amb caràcter temporal i a
precari, supeditada a l’exercici únic i exclusiu de l’activitat de servei de temporada
autoritzada, que comprèn l’ocupació o aprofitament privatiu del domini públic, no implicant
en cap cas la cessió d’aquest.

CAPÍTOL V.- Drets i obligacions de les parts.
31.- Drets de l’adjudicatari.
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Els drets de l’adjudicatari són els que, per la condició jurídica de titular d’una concessió
administrativa d’ús de domini públic, li són reconeguts per la normativa patrimonial i per la
sectorial de costes, ajustat a allò previst en aquest Plec.

a) A ocupar i gaudir de forma privativa de la porció del domini públic atorgada d’acord
amb els condicionants previstos en aquest Plec i en la legislació de costes.
b) Ser respectat per tercers en la seva condició de titular de la concessió administrativa
i a rebre protecció de l’Ajuntament dins l’àmbit de les seves potestats.
c) Percebre directament dels usuaris/clients el pagament del preu pels serveis utilitzats i
productes consumits.
d) A rebre el suport de la Policia Local quan sigui necessari per al manteniment dels
nivells adequats d’ordre en l’àmbit de la concessió.
32.- Despeses de la concessió a càrrec de l’adjudicatari.
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Al marge de les despeses a càrrec de l’adjudicatari que puguin constar en aquest Plec,
aniran a càrrec de l’adjudicatari:
a) El cànon anual per l’ocupació i aprofitament de la zona de domini públic marítim
terrestre amb els usos i serveis de temporada corresponents a l’activitat autoritzada.
b) Les liquidacions complementàries per excés d’ocupació o ocupació indeguda, les
multes i els recàrrecs que es liquidin a l’Ajuntament com a conseqüència
d’incompliments imputables a l’adjudicatari.
c) La taxa d’escombraries determinada a la corresponent ordenança fiscal. Així, per al
2016, i d’acord amb la vigent Ordenança fiscal núm. T02, a les guinguetes els
correspondrà l’epígraf “Bars, bars musicals, cafeteries, granges, tavernes, quioscos i
establiments anàlegs, per cada m2 útil d’accés al públic, incloent més els metres
quadrats d’ocupació pública proporcional (1)”: 12,39 €/m2, mentre que a la resta de
concessions els correspondrà l’epígraf “Concessions a la platja (escoles nàutiques,
patins, hamaques...) per cada m2 d’ocupació”: 0,23 €/m2 (amb un mínim de 49,00 €).
d) Els impostos, drets, taxes i qualsevol altres conceptes que es meritin segons les
disposicions vigents per la prestació de serveis de temporada a les platges i/o la
condició de titular d’una concessió d’ús i aprofitament del domini públic
marítimoterrestre.
e) Els diversos subministraments de serveis (aigua, electricitat, clavegueram...) que, en
el seu cas, siguin necessaris per a la prestació del servei.
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Així, a l’adjudicatari li correspondran els següents drets:
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Les obres i costos de connexió que es meritin com a conseqüència de la contractació
dels subministraments, a més a més del consum dels subministraments i del
manteniment de totes les instal·lacions.
g) Les despeses de subministrament (com les pròpies guinguetes, les gandules, els
tendals, les embarcacions sense motor…), d’instal·lació i desmuntatge de les
instal·lacions per a l’explotació de l’activitat.
h) Les despeses i indemnitzacions per danys i perjudicis que es causin a tercers o a
l’Administració.
i) Les multes derivades de les sancions imposades.
j) L’adjudicatari de cada concessió es farà càrrec del pagament de l'import dels anuncis
de la licitació abans de l’adjudicació de la concessió (d’un import màxim de 100,00
euros)
f)

33.- Obligacions de l’adjudicatari.
El titular de la concessió realitzarà l’explotació corresponent amb subjecció a les clàusules
d’aquest Plec, de conformitat amb la seva proposició presentada, amb les instruccions que
es dictin des de l’Ajuntament i complint les condicions assenyalades a l’article 111 del
Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei de costes. En particular, i al
marge de la resta d’obligacions que consten al present Plec, són obligacions de
l’adjudicatari:
Aspectes normatius:
a)
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b)

c)

d)

Complir la normativa i les disposicions aplicables en matèria tributària, laboral, de la
Seguretat Social, de seguretat i higiene en el treball, sanitària i d’altra normativa de
referència.
El compliment estricte de les condicions del present Plec, i resta de normativa
vigent, així com del corresponent Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de
les platges i de la concessió de l’ocupació per a la temporada corresponent de la
zona de domini públic maritimoterrestre i de la zona de servitud de protecció.
L’obtenció de totes les autoritzacions, permisos i llicències siguin legalment exigibles
per a la prestació i posada en funcionament dels serveis de temporada i la seva
obertura al públic aniran a càrrec exclusiu de l’adjudicatari, a qui correspondrà
verificar i comprovar la concurrència dels requisits necessaris de tot ordre per poder
complir amb dites obligacions. Així, la sola presentació de l’oferta en la present
licitació implica la declaració i acceptació del licitant d’haver-se informat prèviament i
de conèixer totes aquestes circumstàncies.
La concessió s’atorga amb caràcter personal i intransferible intervius, per la qual
cosa el seu titular no la podrà cedir, alienar, traspassar, ni arrendar, ni tampoc
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canviar-la o permutar-la per una altra, llevat de circumstàncies excepcionals i
justificades, i amb autorització prèvia de l’Ajuntament.
No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

f)

Satisfer puntualment el cànon i altres despeses a càrrec de l’adjudicatari de la
concessió.
Aspectes de l’explotació de l’activitat:

Instal·lar el servei a l’inici de la temporada en la ubicació exacta que fixi
l’Ajuntament.
h) Indicar el nom i la categoria professional de les persones adscrites a l’explotació de
la concessió, així com la relació de tot el mobiliari destinat a la referida activitat.
i) Acreditar davant l’Ajuntament que tot el personal adscrit al servei disposa de les
titulacions adients i formació específica pertinents.
j) El personal encarregat de prestar els serveis i de vigilar les instal·lacions haurà
d’anar degudament i decorosament vestit o uniformat, amb el distintiu d’identificació
que permeti reconèixer la seva funció.
k) L’adjudicatari haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del
contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
l) Realitzar, al seu càrrec, els treballs de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions,
així com el seu emmagatzematge. En el cas de les concessions de guinguetes, la
base d’assentament i l’edificació seran desmuntables, d’acord amb els plans
confeccionats pels Serveis tècnics municipals. Així mateix, aniran a càrrec de
l’adjudicatari les despeses necessàries de les instal·lacions i escomeses de tots els
serveis, així com tots els aparells i materials que es necessitin per a la seva
explotació.
m) Els titulars de l’explotació de serveis a les platges de Torroella de Montgrí i els seus
empleats tenen el deure d’utilitzar bones formes, cordialitat, amabilitat, educació, no
discriminació i respecte en les seves relacions amb els banyistes i usuaris del
servei, així com entre ells i els treballadors municipals o d’empreses de serveis
contractades.
n) Disposar, en tot moment, dels preus a cobrar als usuaris dels serveis per a la
temporada, en general, escrits en català, castellà, anglès i francès, sense perjudici
dels altres idiomes que l’adjudicatari pogués utilitzar.
g)
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L’adjudicatari serà responsable d’adoptar les mesures necessàries per a garantir la
seguretat dels usuaris i el públic en general.
p) Prestar els serveis amb continuïtat, cobrar els preus comunicats a l’Ajuntament, tenir
cura del bon ordre del servei, obeir les normes de policia i sanitat i tenir les
instal·lacions que s’exigeixen en bones condicions.
q) Impedir el trànsit o permanència d’animals en l’àmbit de la concessió.
r) Impedir en l’àmbit de la concessió l’abandonament d’elements, així com l’entrada i la
permanència de vehicles de motor, bicicletes, tricicles i/o similars.
s) Respectar els límits de la concessió i impedir que cap element d’aquesta els
sobrepassi. Els límits quedaran fixats per la línia de papereres que seran
col·locades pels Serveis tècnics municipals. En tot moment, en el cas dels caiacs,
aquests estaran ordenats a les prestatgeries que els suporten i no podran quedar
dipositats a la llongada de la platja. En el cas que qualsevol element superi
l’ocupació permesa, la Policia Local requerirà verbalment l’adjudicatari perquè
respecti els límits concedits. En cas d’incompliment, la Policia Local podrà recollir el
material afectat, el qual s’emmagatzemarà als locals municipals.
t) Fer-se càrrec de tota modificació per obres o en les instal·lacions i realitzar-la
respectant els materials i el disseny del model original.
u) L’adjudicatari haurà d’abstenir-se de realitzar o contractar cap tipus de publicitat
exterior o audiovisual, amb excepció del cartell o rètol indicatiu dels preus del servei.
v) L’adjudicatari no podrà introduir elements d’infraestructura, equipaments, rètols,
senyals, tancaments, etc., sense l’autorització expressa de l’Ajuntament, ni modificar
ni enretirar els existents.
w) Amb caràcter general no es construirà cap obra de fàbrica per a fixació al terreny, ni
es disposaran elements no desmuntables que impliquin deixar sobre la costa restes
de les instal·lacions una vegada finalitzi el termini de la concessió i siguin
desmuntats.
x) Tenir cura sanitària dels béns mobles i immobles destinats a l’explotació.
y) La cura, la neteja diària i el manteniment de totes les instal·lacions i espais objecte
de la concessió, a més a més de mantenir perfectament neta una àrea de 10 metres
al voltant del lloc que ocupi.
z) Complir amb la normativa en matèria de consum, i en concret, disposant a la vista
tant del document que acrediti l’adjudicació com de la llista de preus.
aa) Desenvolupar l’activitat sense causar molèsties als veïns per sorolls o per música
excessivament elevada.
bb) Mantenir l’ordre públic i la tranquil·litat veïnal en l’àmbit de la concessió de domini
públic i les zones immediatament limítrofes durant l’horari d’obertura de l’activitat,
evitant, sota la responsabilitat de l’adjudicatari, qualsevol tipus de desordre, aldarull,
molèstia o infracció administrativa o penal.
o)
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cc) Les gandules i tendals hauran de tenir condicions de decòrum i neteja. Al mateix
temps, el personal encarregat d’explotar i de vigilar la concessió haurà de portar
algun distintiu que permeti reconèixer la seva funció.
dd) En especial, els titulars adjudicataris de les guinguetes hauran de complir les
següents obligacions: disposar de contenidors normalitzats per fer la recollida
selectiva (plàstics, vidre i cartró), ja que l’adjudicatari està obligat a fer la selecció o
tria dels residus en les diverses categories existents; disposar d’una farmaciola de
primers auxilis; i actuar com a punt d’informació turística.
Aspectes de responsabilitat:
ee) Respondre, d’acord amb l’article 214 del TRLCSP, dels danys i perjudicis que es
causin a l’Ajuntament, a tercers, als usuaris de l’explotació o no, o al domini públic,
pel titular de la concessió o pels seus operaris o dependents. A tal efecte, estarà
obligat a disposar d’una pòlissa d’assegurances, d’acord amb la clàusula 21 del
present Plec.
Aspectes de final de temporada:
Abandonar i deixar lliure, buit i a disposició de l’Ajuntament, l’espai de domini públic
ocupat per la concessió en finalitzar la temporada.
gg) L’adjudicatari haurà desmuntar la instal·lació, pel termini que sigui necessari i en el
termini de 48 hores, a comptar a partir del requeriment que li faci la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, sense demanar cap tipus
d’indemnització, en el cas que l’esmentada instal·lació sigui obstacle per a
l’execució d’algun projecte de regeneració de la platja o altra actuació en el terme
municipal.
ff)
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34.- Inspecció i registres.
Serà competència dels Serveis tècnics municipals, agents de l’autoritat o del personal
específic de vigilància i protecció de l’entorn, la supervisió de les tasques corresponents a
l’adjudicatari, per tal que s’efectuïn oportunament de la manera estipulada.
Els titulars dels serveis estan obligats a facilitar l’accés a les instal·lacions per realitzar la
inspecció i comprovar el compliment de les disposicions d’aquest Plec. Tanmateix, tenen
l’obligació de facilitar a les autoritats competents i als seus agents la documentació exacta i
la informació necessària pel compliment de les seves funcions.
La documentació que haurà de presentar l’adjudicatari, serà la següent, al marge de la que,
puntualment, es pugui anar reclamant als autoritzats:
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Anualment, 5 dies abans de l’inici del servei:

35.- Penalitzacions i conseqüències per incompliment de l’adjudicatari
1. Els incompliments en què pugui incórrer l’adjudicatari, respecte de les seves obligacions,
es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Aquestes infraccions seran sancionades
conforme a la seva qualificació.
2. Infraccions.
Els incompliments de la concessió administrativa imputables a l’adjudicatari en el
desenvolupament de les seves activitats seran sancionats conforme al que disposa aquest
Plec, qualificant-se les infraccions de la forma següent:
— Infraccions lleus.
— Infraccions greus.
— Infraccions molt greus.
2.1. Infraccions lleus.
Es qualifiquen de lleus les infraccions imputables a l’adjudicatari que impliquin deficiència en
el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte de la concessió, sense incórrer
en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del present Plec.
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En tot cas, es consideraran faltes lleus:
a) Deixar de prestar el servei o no posar-lo en funcionament, sense causa justificada,
fins 5 dies durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
b) Impedir o obstaculitzar les inspeccions que ordeni l'Ajuntament, una vegada durant la
temporada.
c) Les desobediències a les instruccions de l’Ajuntament, una vegada durant la
temporada.
d) Causar molèsties als veïns per sorolls o per música excessivament elevada, una
vegada durant la temporada.
e) L’incompliment dels horaris de tancament, una vegada durant la temporada.
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Quan les embarcacions sense motor (patins, oxons...) estiguin una al costat de l’altre
i no en doble fila, una vegada durant la temporada.
Augmentar l’ocupació autoritzada fins a un 10%.
L’execució i col·locació d’instal·lacions i senyalitzacions no autoritzades.
L’incompliment de l’adjudicatari del deure de mantenir les instal·lacions en perfecte
estat i de reparar-los al seu compte.
L’abandonament de les prestacions de vigilància i manteniment.
No tenir cura del mobiliari de platges instal·lat al seu sector o immediacions.
Manca constatada de neteja diària del sector assignat on s'ubiquen els usos o
aprofitaments o no col·laborar amb els serveis de neteja de platges.
La manca de respecte o el tracte desconsiderat als usuaris o a terceres persones, en
general.
La manca de decòrum del personal adscrit al servei o en les instal·lacions.
No indicar el nom i la categoria professional de les persones adscrites a l’explotació
de la concessió.
No disposar dels preus a cobrar als usuaris dels serveis per a la temporada, en
general, escrits en català, castellà, anglès i francès.
Els endarreriments en el compliment de les obligacions.
Tenir constància que no s'ha comunicat a l'Ajuntament qualsevol incidència, avaria,
etc. que es pogués produir o que s'observés, amb caire immediat, del mobiliari de
platges (cadires de vigilància, fonts, rentapeus, papereres, etc.).
Provocar molèsties als usuaris de la platja derivades dels usos inadequats de les
instal·lacions.
Abandonar el lloc de prestació del servei per cridar o atraure públic o per qualsevol
altra causa.
Emmagatzemar els residus ocupant espai públic o permetent que hi hagi contacte
visual amb ells des de l’exterior de les guinguetes.
Netejar el seu material dins la sorra (gandules, patins, elements auxiliars, etc.).
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2.2. Infraccions greus.
Es qualifiquen de greus les infraccions imputables a l’adjudicatari que impliquin deficiència
en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte de la concessió, incorrent
en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del present Plec.
En tot cas, es consideren faltes greus:
a) Deixar de prestar el servei o no posar-lo en funcionament, sense causa justificada,
entre 6 i 15 dies durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
b) Impedir o obstaculitzar les inspeccions que ordeni l'Ajuntament, dues vegades.
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c) Les desobediències a les instruccions de l’Ajuntament, dues vegades durant la
temporada.
d) Causar molèsties als veïns per sorolls o per música excessivament elevada, dues
vegades durant la temporada.
e) L’incompliment dels horaris de tancament, dues vegades durant la temporada.
f) Quan les embarcacions sense motor (patins, oxons...) estiguin una al costat de l’altre
i no en doble fila, dues vegades durant la temporada.
g) Augmentar l’ocupació autoritzada de més d’un 10% i fins a un 20%.
h) L’incompliment de les obligacions assumides pel licitador en la seva oferta.
i) Incomplir la normativa i les disposicions aplicables en matèria tributària, laboral, de la
Seguretat Social, de seguretat i higiene en el treball i/o sanitària.
j) Les irregularitats en la contractació de personal i en les cotitzacions a la Seguretat
Social i mutualitats laborals.
k) No trobar-se al capdavant del servei personal capacitat en qualsevol moment, sigui o
bé l’adjudicatari, o bé una persona responsable i amb capacitat suficient, que pugui
comportar no atendre el públic davant qualsevol reclamació.
l) L’ús anormal del domini públic.
m) Les reiterades queixes o denúncies dels usuaris quant al tracte que rebin.
n) Manca de correcció o de cortesia, degudament constatada, amb els usuaris o envers
els funcionaris municipals adscrits al serveis d’inspecció, Policia Local, Protecció
Civil, o d'altres serveis que depenguin directament o indirectament de l'Ajuntament,
per part de l'adjudicatari o del seu personal.
o) Qualsevol actuació directa de l’adjudicatari o de mandataris i treballadors d’aquest
que impliqui un risc evident o impedeixi la bona prestació del servei en tota la seva
amplitud.
p) Destinar les instal·lacions i zones adscrites al serveis a altres activitats no compreses
en les prestacions del servei.
q) L’aixecament de dues actes desfavorables per part dels serveis oficials d’inspecció
sanitària.
r) Llençar escombraries, residus o altres deixalles al mar o a la zona de les platges.
s) No atendre les instruccions o els requeriments que es derivin per part de l'Ajuntament
respecte de les visites d'inspecció, així com no atendre qualsevol instrucció de la
Policia Local, Protecció Civil o d'altres cossos i forces de seguretat, i dels diferents
serveis municipals a fi de facilitar les seves tasques.
t) Produir danys, atesa la defectuosa prestació del servei, a les instal·lacions o béns
municipals o als ciutadans.
u) Efectuar publicitat estàtica de productes comercials, disposant de reclams
comercials, o bé efectuar publicitat a través de qualsevol mitjà (pancartes, rètols,
megafonia, etc.) de la seva explotació en qualsevol tram de la platja, excepte en la
seva pròpia explotació i mitjançant només la senyalització adient que marqui el seu
emplaçament i les tarifes visibles per al lloguer dels usos.
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v) Agafar i fer ús per les seves finalitats comercials de l'aigua potable de les escomeses
de les platges.
w) Percebre o aplicar preus als usuaris de manera i quantia diferents als preus
comunicats a l’Ajuntament.
x) Ocupar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, un espai diferent a l’assignat, o
oferir articles no autoritzats.
y) No desmantellar o retirar les instal·lacions en el termini previst.
z) Utilitzar elements d’obra fixa en les instal·lacions.
aa) Mantenir les instal·lacions en condicions higièniques inadequades.
bb) Incompliment constatat de l'adjudicatari de les especificacions tècniques ressenyades
al pla d'usos de temporada referents a instal·lacions, balises, límits, mesures de
seguretat i d'altres per al correcte funcionament de l’activitat autoritzada pel que fa a
seguretat, sanitat, etc.
cc) Incompliment de les mesures correctores dictades per l’Ajuntament en matèria de
salubritat, molèsties a usuaris o veïns, sorolls, olors i fums, quan aquest
incompliment es produeixi per manifesta voluntat de l’adjudicatari.
dd) Infringir la reglamentació tècnica sanitària.
ee) Instal·lar fosses sèptiques no autoritzades.
ff) Evacuar o abocar aigües brutes i residus sòlids.
gg) Alterar els usos autoritzats.
hh) Emmagatzemar de residus de les explotacions en l’àmbit de la concessió.
ii) Instal·lar conduccions aèries.
jj) Canviar el material i els colors proposats a la plica sense autorització de
l’Ajuntament.
kk) Causar danys per dol, frau o negligència al domini públic, a tercers, usuaris o no de
l’explotació.
ll) L’incompliment directe de qualsevol de les obligacions derivades d’aquest Plec que
no estigui qualificada com a falta lleu ó molt greu.
mm)
En general, i sense perjudici d’allò previst en les lletres anteriors, tres faltes
lleus (en una mateixa temporada) equivalen a una de greu.
2.3. Infraccions molt greus.
Es qualifica de molt greu tota pertorbació del servei que posi en perill la seva gestió
adequada o lesioni els interessos dels usuaris. Expressament es qualifiquen com a molt
greus:
a) Deixar de prestar el servei o no posar-lo en funcionament, sense causa justificada,
per més de 15 dies durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de
setembre.
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b) Impedir o obstaculitzar les inspeccions que ordeni l'Ajuntament, tres vegades durant
la temporada.
c) Les desobediències a les instruccions de l’Ajuntament, tres vegades durant la
temporada.
d) Causar molèsties als veïns per sorolls o per música excessivament elevada, tres
vegades durant la temporada.
e) L’incompliment dels horaris de tancament, tres vegades durant la temporada.
f) Quan les embarcacions sense motor (patins, oxons...) estiguin una al costat de l’altre
i no en doble fila, tres vegades durant la temporada.
g) Deixar de formalitzar el contracte administratiu o impossibilitar l’adjudicació del
mateix per no complimentar l’establert en l’apartat 2 de l’art. 151 del TRLCSP sense
causa injustificada una vegada s’ha procedit a l’obertura de tots els sobres presents
a la licitació, quan existeixin indiciïs plausibles de pràctiques col·lusòries.
h) Augmentar l’ocupació autoritzada de més d’un 20%.
i) Cedir, alienar, traspassar, arrendar, canviar o permutar per una altra (de iure o de
facto) la titularitat de la concessió, llevat de circumstàncies excepcionals i
justificades, i amb autorització prèvia de l’Ajuntament.
j) En general, i sense perjudici d’allò previst en les lletres anteriors, tres faltes greus
(durant el període de la concessió, incloses les seves pròrrogues) equivalen a una de
molt greu.
3. Règim sancionador.
Les infraccions seran sancionades conforme a la seva tipificació:
- Infraccions lleus: sanció entre 100,00 € i 600,00 € i, alternativament o
acumulativament, clausura de l’activitat per un termini no superior als 5 dies naturals.
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- Infraccions greus: sanció entre 601,00 € i 1.500,00 € i, alternativament o
acumulativament, clausura de l’activitat per un termini de 6 a 15 dies naturals.
- Infraccions molt greus: sanció entre 1.501,00 € i 3.000,00 € i, alternativament o
acumulativament, la revocació de la concessió .
- L’incompliment dels horaris de tancament, tres vegades durant la temporada., podrà
ser sancionat amb una sanció de 3.000,00 € i, alternativament o acumulativament,
amb el tancament de l’activitat per un període màxim de 15 dies o, alternativament a
ambdues sancions, la revocació de la concessió, en funció de la gravetat dels fets.
D’acord amb el que disposa l’article 111 del ROAS i l’article 53 del TRLMLC, la competència
per a la imposició de multes recau en l’alcalde.
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Per a sancionar les infraccions qualificades de molt greus serà precís incoar el corresponent
expedient sancionador, d’acord amb el que disposa el Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
En el cas d’infraccions lleus i greus n’hi haurà prou atorgant una prèvia audiència de 10 dies
hàbils als titulars de la concessió, sense cap més altre tràmit. D’acord amb el que disposa
l’article 116.2 del ROAS, en desplegament dels articles 127 i següents de la LRJPAC, la
competència per a la imposició de multes recau en l’alcaldia.
4. Danys i perjudicis.
La imposició de multes i/o incautació de les garanties dipositades no alliberen l’adjudicatari
d’indemnitzar l’Ajuntament pels danys i perjudicis que pugui ocasionar l’incompliment.
En aquest sentit, en cas que no es concorri a la formalització del contracte o s’impossibiliti
l’adjudicació del mateix per no complimentar l’establert en l’apartat 2 de l’art. 151 del
TRLCSP sense causa justificada, l’ajuntament incoarà procediment de rescabalament de
danys i perjudicis, en el que en tot cas una de les partides indemnitzatòries que es
reclamarà serà la diferència del cànon total que havia de rebre l’ajuntament de l’adjudicatari
que no concorre a la formalització, respecte del cànon que finalment s’estableixi del següent
licitador que resulti adjudicatari.
5.Imposició de causa de prohibició de contractar.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

Qui no concorri a la formalització del contracte o impossibiliti l’adjudicació del mateix per no
complimentar l’establert en l’apartat 2 de l’art. 151 del TRLCSP del contracte sense causa
justificada, se li imposarà, prèvia tramitació del corresponent procediment, la causa de
prohibició de contractar amb les administracions públiques prevista a l’art. 60.2.a) i b) del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:
“2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los
empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley,
en las condiciones establecidas en el artículo 61 bis las siguientes:
a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de
adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no
cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 151 dentro del plazo señalado
mediando dolo, culpa o negligencia.
b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos
previstos en el artículo 156.3 por causa imputable al adjudicatario.”
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6. D’acord amb el que disposa l’art. 57.4.d) de la Directiva 2014/24/UE, en cas que l’òrgan
de contractació tingui indicis suficientment plausibles que qualsevol licitador ha arribat a
acords amb d’altres licitadors destinats a falsejar la competència, l’òrgan de contractació
procedirà a l’ exclusió dels licitadors afectats del procediment de contractació. Tanmateix
quan es doni aquest supòsit, i tenint en compte que es pot haver produït una maquinació
fraudulenta del concurs en el sentit que disposa l’art. 262 del Codi Penal, l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement del Ministeri Fiscal als efectes de depurar les
eventuals responsabilitats penals en que hagin pogut incórrer els licitadors implicats.
7. Totes les mesures contemplades en aquest apartat també podran es podran aplicar per al
cas que, una vegada signat el contracte i iniciada l’execució del mateix, es resolgui el
contracte per causa de la que es declari culpable a l’adjudicatari, seguin el procediment
legalment aplicable.

Seran prerrogatives de l’Ajuntament:
a) La reserva del dret de deixar sense efecte la concessió administrativa abans del seu
venciment, si ho justifiquessin circumstàncies d’interès públic i sense dret a
indemnització.
b) No fer-se responsable de la manca de pagament dels adjudicataris als seus
creditors, ni dels desperfectes o robatoris que puguin patir.
c) Fiscalitzar la gestió dels adjudicataris i realitzarà les corresponents inspeccions
dictant les ordres necessàries.
d) No assumir cap responsabilitat pel fet que algun adjudicatari no pugui iniciar l’activitat
a la data prevista per no disposar de les oportunes i necessàries autoritzacions o
permisos d’altres administracions.
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37.- Extinció de la concessió.
D’acord amb l’article 78 de la LC, el dret d’ocupació del domini públic la concessió s’extingirà
per:
Venciment del termini de la concessió.
Revisió d’ofici en els casos previstos a la LRJPAC.
Revocació de la concessió per part de l’Ajuntament.
Renúncia de l’adjudicatari, acceptada per l’Ajuntament sempre que no tingui
incidència negativa sobre el domini públic o la seva utilització o causi perjudicis a
tercers.
e) Mutu acord entre l’Ajuntament i l’adjudicatari.
a)
b)
c)
d)
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Caducitat.

a) Força major.
b) El pagament dels cànons de l’ocupació fora del termini establert o el no abonament
d’aquest serà causa de rescissió de la concessió, amb la pèrdua de la totalitat de la
garantia definitiva dipositada a la tresoreria municipal.
c) Haver falsejat les dades acreditades en l’oferta de la licitació.
d) Incomplir allò expressament declarat en l’oferta de la licitació.
e) La comissió d’una falta tipificada com de caràcter molt greu.
f) La manca de sol·licitud de la pròrroga dins de termini (com a màxim, el 31 de
desembre de l’any anterior) o la seva denegació.
També serà causa d’extinció de la concessió la concurrència d’algun dels supòsits que
l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic preveu per a l’extinció dels contractes
administratius.
38.- Informació i confidencialitat.
L’adjudicatari s’obliga a guardar secret i mantenir en la més estricta confidencialitat tota la
informació a la que tingui accés en compliment de la concessió administrativa atorgada, i a
subministrar-la únicament a personal autoritzat.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

L’adjudicatari s'abstindrà d'efectuar cap tractament, ja es tracti de reproducció, ús,
conservació, etc., amb les dades subministrades per l’Ajuntament o rebudes de tercers que
intervinguin en els treballs per a finalitats diferents de l'estricte compliment de la concessió
administrativa atorgada. Aquestes dades no es podran facilitar a tercers.
Un cop acabats els treballs, l’adjudicatari s'obliga a lliurar a l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí tots els arxius, documents i, en general, dades de què disposi en virtut de la
concessió administrativa atorgada.
39.- Jurisdicció competent.
Atès el caràcter exclusivament administratiu de les concessions administratives, l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el
compliment i l’extinció de la concessió.
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Els licitadors, pel sol fet de participar en la licitació, i pel mateix motiu el que en resulti
adjudicatari, s’entén que renuncien expressament a la jurisdicció dels Tribunals del seu propi
fur i domicili, o de qualsevol altre que els pertoqui, i que se sotmeten formalment als que
tenen competència i jurisdicció a Torroella de Montgrí per al coneixement i la resolució de
totes les qüestions litigioses que pugui suscitar la concessió administrativa.

Les disposicions d’aquest Plec que, per sistemàtica, incorporen aspectes que remeten a
normes legals o reglamentàries d’aplicació preferent s’entén que són automàticament
modificades en el moment en què es produeix la revisió d’aquestes normes. En aquest
supòsit de modificació, continuen essent vigents les disposicions d’aquest Plec que són
compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous preceptes legals o
reglamentaris.

ANNEXOS

ANNEX núm. 1: Model de Declaració responsable del licitador sobre la no prohibició
de contractar amb l’Administració i de no ser deutor municipal.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i amb el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
a) Que estic facultat/da per a contractar amb l’Administració atès que, tenint capacitat
d’obrar, no em trobo comprès/a en cap de les circumstàncies assenyalades en
l’article 60 del vigent Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
b) Que estic al corrent de pagament de qualsevol tribut, preu públic o cànon amb
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2018
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ANNEX núm. 2: Model de Declaració responsable del licitador referent a l’acreditació
de la solvència tècnica i professional.

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

(caldrà fer constar alguna de les opcions contingudes en la clàusula 16 en funció del lot per
al qual es concursi en la licitació).
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2018
(Signatura)
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Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

(Signatura)

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

ANNEX núm. 3: Model de Declaració responsable del licitador sobre el compromís
d’adscripció a l’execució de la concessió de mitjans personals.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació de l’autorització per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de
domini maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del
corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen
l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament,
sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que adscriuré a l’execució de la concessió els
mitjans personals i/o materials següents:
- (caldrà descriure-ho en funció dels lots als que opta cada licitador i d’acord amb el
que es descriu a la clàusula 5.3 del present plec).

Pàgina 67 de 88

Signat digital mitjançant la plataforma GIAL © 2018 Dept. Informàtica Consell Comarcal Baix Empordà

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2018

ANNEX núm. 4: Model d’oferta econòmica del licitador.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació de l’autorització per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de
domini maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del
corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen
l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament,
sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a oferir, en concepte
d’oferta econòmica, la quantitat de .................... € (en lletres i números) per temporada.
3. Que, així mateix, faig manifestació expressa que conec i accepto que, en cas de ser
impossible l’atorgament de l’autorització per decisió d’altres Administracions, no tindré cap
dret adquirit ni dret a reclamació o indemnització de cap mena a càrrec de l'Ajuntament de
Torroella de Montgrí durant les possibles pròrrogues de l’autorització.
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Josep Maria Rufí i Pagès
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Data Signatura: 07/02/2018

(Signatura)

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2018

ANNEX núm. 5: Model de declaració del licitador sobre l’aportació econòmica anual
(per a cadascun dels anys de durada de l’autorització) per col.laborar en
esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les platges del
municipi.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació de l’autorització per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de
domini maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del
corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen
l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament,
sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a oferir, en concepte
d’aportació econòmica anual (per a cadascun dels anys de durada de l’autorització) per
col.laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les platges del
municipi, la quantitat de .............. € (en lletres i números).
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Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

(Signatura)

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2018

ANNEX núm. 6: Model de declaració del licitador sobre que no és titular de cap altra
autorització/concessió de serveis de temporada de platja al municipi i que es
compromet a la gestió directa i personal de l’explotació durant el període de vigència
de l’autorització.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació de l’autorització per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de
domini maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del
corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen
l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament,
sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que no sóc titular de cap altra
autorització/concessió de serveis de temporada de platja al municipi i que em comprometo a
la gestió directa i personal de l’explotació durant el període de vigència de l’autorització.
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Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

(Signatura)

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2018

ANNEX núm. 7: Model de declaració del licitador sobre les millores en l’uniforme del
personal que prestarà el servei.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a oferir les següents
millores en l’uniforme del personal que prestarà el servei:
-Que tot el personal disposi d’una etiqueta identificativa a tots els uniformes de personal i
l´ús del logo turístic (subministrat per l’Ajuntament) durant la prestació del servei.
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Josep Maria Rufí i Pagès
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Data Signatura: 07/02/2018

(Signatura)

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2018

ANNEX núm. 8: Model de declaració del licitador sobre les millores en la col.locació
d’una caseta de fusta homologada com a màxim de 9m2.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació de l’autorització per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de
domini maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del
corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen
l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu , els quals accepto íntegrament,
sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a col.locar una caseta de
fusta homologada com a màxim de 9m2, la qual s’utilitzarà com a punt d’informació i venta
tiquets.
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Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

(Signatura)

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2018

ANNEX núm. 9: Model de declaració del licitador sobre les millores de qualitat del
servei.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a oferir les següents
millores en el servei:
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Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

(Signatura)

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

- Acredito el coneixement del següents idiomes estrangers de com a mínim un dels
treballadors de l’explotació del servei, o la persona de gestió directa (caldrà acreditar
una formació mínima de 100 hores amb certificat oficial o d’acadèmia d’idiomes)
 Anglès
 Francès
 Alemany
 Italià
 Holandès
 Rus
- Exposició de tota la informació adreçada al públic amb un mínim de 4 idiomes(
horaris, preus, cartes de serveis, etc.).
- Exposició d’una cartellera informativa del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i
el Baix Ter.
-

Disposar de zona wi-fi oberta i gratuïta al públic

- Que tot el personal disposi d’una etiqueta identificativa a tots els uniformes de
personal i l´ús del logo turístic (subministrat per l’Ajuntament) durant la prestació del
servei.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2018

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

(Signatura)
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Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018
Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

ANNEX núm. 10: Model de declaració del licitador sobre les millores en bones
pràctiques ambientals i de salut.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a oferir les següents
millores en bones pràctiques ambientals i de salut:
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Ajuntament de Torroella de Montgrí

Entitat:
Interessat:
Adreça:

- Aplicar les mesures per l’estalvi en consum d’aigua i elèctric:






Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

Llums led
Airejadors aixetes
Plaques solars per l’aigua calenta
Electrodomèstics de baix consum
Llums lavabos amb detector de moviment

- Posar a la venda com a mínim 2 plats aptes per persones diabètiques i celíaques o
amb altres intoleràncies comuns.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(Signatura)

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

ANNEX núm. 11: Model de declaració del licitador sobre les millores d’exposició de
tota la informació adreçada al públic amb un mínim de 4 idiomes ( horaris, preus,
cartes de serveis, etc.)

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.
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........, , ……………. de ........... de 2018

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018
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Ajuntament de Torroella de Montgrí
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Secretaria
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2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a l’exposició de tota la
informació adreçada al públic amb un mínim de 4 idiomes( horaris, preus, cartes de serveis,
etc.).

........, , ……………. de ........... de 2018
(Signatura)

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

ANNEX núm. 12 : Model de declaració del licitador sobre les millores en el
coneixement d’idiomes del personal que prestarà el servei de temporada.

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.

Pàgina 77 de 88

Signat digital mitjançant la plataforma GIAL © 2018 Dept. Informàtica Consell Comarcal Baix Empordà

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018
Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a :
- Acredito el coneixement del següents idiomes estrangers de com a mínim un dels
treballadors de l’explotació del servei, o la persona de gestió directa (caldrà acreditar
una formació mínima de 100 hores amb certificat oficial o d’acadèmia d’idiomes)
 Anglès
 Francès
 Alemany
 Italià
 Holandès
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(Signatura)

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

ANNEX NÚM. 13: Model de declaració del licitador sobre les millores d’acreditar ser d’un
club esportiu federat de la Federació Catalana de Vela.

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.
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........, , ……………. de ........... de 2018

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a acreditar ser d’un club
esportiu federat de la Federació Catalana de Vela.
Club________________________.

........, , ……………. de ........... de 2018
(Signatura)

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

ANNEX núm. 14 : Model de declaració del licitador sobre les millores respecte a la
realització d’una activitat oberta al públic de conscienciació ambiental, centrada en el marc
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i

Pàgina 79 de 88

Signat digital mitjançant la plataforma GIAL © 2018 Dept. Informàtica Consell Comarcal Baix Empordà

Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2018
(Signatura)

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

ANNEX NÚM. 15: Model de declaració del licitador sobre les millores a oferir activitats que
tinguin la finalitat d’integrar a persones amb risc d’exclusió social o amb algun tipus de
discapacitat.

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
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2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a la realització d’una
activitat oberta al públic de conscienciació ambiental, centrada en el marc del Parc Natural
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2018
(Signatura)

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

ANNEX NÚM. 16: Model de declaració del licitador sobre les millores de participació en la
neteja de la platja, de l’aigua i del fons marí.

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 71 bis.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al BOP de Girona núm. ...., de data ....., per
a la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
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2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a oferir activitats que
tinguin la finalitat d’integrar a persones amb risc d’exclusió social o amb algun tipus de
discapacitat.

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2018
(Signatura)

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

ANNEX NÚM. 17: Sistemes de fixació de baix impacte pel CB-1 Camp de boies.
Actualment al mercat es poden trobar diferents models o sistemes d’ancoratge de baix
impacte, anomenats sistemes EFM (ecological friendly moornig) o SFM (seagrass friendly
moorning). La seva característica comú és que tots estan dissenyats per a minimitzar
l’efecte negatiu de la seva instal·lació sobre els hàbitats bentònics i evitar el borneig de la
cadena durant la seva utilització.
Les diferencies entre ells es basen en la manera com l’aparell queda fondejat en el fons, en
la maquinaria addicional que cal per fixar-lo al substrat i en la facilitat de transport i
minimització de l’impacte fins al punt d’instal·lació.
A continuació s’enumeren les característiques dels tres principals sistemes d’ancoratge
sobre fons tous utilitzats internacionalment. Així mateix, es presenta un sistema d’ancoratge
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2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a participar en la neteja
de la platja, de l’aigua i del fons marí.

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

de baix impacte sobre substrats durs, ja que poden ajudar a minimitzar els impactes
negatius sobre altres hàbitats d’interès pesquer com el coral·ligen.
Indicar que poden existir i/o aparèixer en el futur d’altres sistemes o models alternatius que
podrien ampliar els recollits en aquest document. Aquests sempre hauran de complir amb la
condició de produir un impacte mínim sobre els habitats d’interès durant la instal·lació i
l’explotació, i evitar l’arrossegament de cadenes i caps pel fons marí.
A més d’escollir el sistema d’ancoratge adequat, en funció de les embarcacions que s’han
d’amarrar, la tipologia de substrat i les característiques del medi, cal tenir present altres
característiques del sistema de fondeig que poden fer augmentar la seva resistència i
minimitzar el contacte de les cadenes i caps sobre el bentos. Per exemple, el Ezyryder
moorning (http://ezyridermooring.com/), Seaflex moorning (http://www.seaflex.net/), Jeyco
moorning
(http://www.jeyco.com.au/),
Cyclone
moorning
(http://damiensmithdesign.com.au/wordpress/services/cyclone-moorings/),
Des
Maslen
Seagrass Friendly Mooring http://www.seagrassmooring.com.au/), etc.)

A. Sistema d’ancoratge “Manta-Ray”

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

És un sistema de fondeig format per una barra llarga acabada amb una pala mòbil que
s’introdueix a pressió completament al substrat i, després, s’estira lentament per permetre
l’obertura de la pala i, així, fixar l’estructura al fons. A l’extrem oposat de la pala, s’hi cargola
una anella on s’hi enganxarà el cap de la boia de fondeig.

El millor substrat per utilitzar aquest sistema són les sorres compactades, tot i que en
d’altres classes de sediments també es poden utilitzar. Tots els models tenen una capacitat
de retenció de 20 tones, però la tipologia i mida del sistema d’ancoratge dependrà de les
característiques del sediment. Així, en els substrats més tous es sol utilitzar el sistema MRSR, en els substrats normals o de duresa mitjana el sistema MR-1 i en els substrats més
durs el sistema MR-2.

Pàgina 83 de 88

Signat digital mitjançant la plataforma GIAL © 2018 Dept. Informàtica Consell Comarcal Baix Empordà

Pere Serrano i Martín
El secretari
Data Signatura: 07/02/2018
Josep Maria Rufí i Pagès
L'alcalde
Data Signatura: 07/02/2018

Entitat:
Interessat:
Adreça:

MR-SR

Expedient: H160.2-1/2018
Àrea:
Secretaria
Plec
de2018/4
clàusules:

MR-1

MR-2

Per a la seva instal·lació, l’àncora s’impulsa amb un equip hidràulic convencional fins a la
fondària adequada, posteriorment es procedeix al tancament de sistema amb un dispositiu
específic i es comprova la capacitat de retenció amb un sistema de mesura de càrrega. El
temps d’instal·lació varia en funció de les característiques del substrat, però oscil·la al
voltant dels 30 minuts.
Per a més informació, es pot consultar la web del fabricant MacLean Civil Products
(http://www.earthanchor.com/manta-ray o http://ancorloc.com.au/products/sting-ray-mantaray/)

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

B. Sistema d’ancoratge en espiral (Steel coil anchor Harmony type P.)
És un sistema de fixació amb patent europea que presenta un disseny similar al d’un
tirabuixó. Consisteix en un peu helicoïdal fabricat en acer galvanitzat. Les mides del
sistema són una barra de 3 cm que forma una hèlix de 35 cm de diàmetre, una
llargada total d’entre 80 i 160 cm i un pes total d’entre 25 i 42 kg.
És un sistema d’ancoratge dissenyat específicament per instal·lar-se en hàbitats de
fanerògames marines. El seu disseny permet la seva penetració al substrat sense
afectar el sistema de rizomes de les fanerògames i, aquest mateix entramat de
rizomes és el que garanteix les seves capacitats de retenció. En aquest sentit, en
praderies degradades, amb poca densitat de rizomes o sense presència de
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fanerògames és preferible utilitzar altres sistemes, perquè la seva capacitat de
retenció serà inferior.

Per a informació més detallada, es pot consultar la web del fabricant Neptune Environment
Ancrages Harmony (http://www.ancrage-ecologique-harmony.fr/).
Com en el cas dels sistemes d’ancoratge helicoïdal, es poden utilitzar de forma individual o,
per augmentar-ne la seva resistència, en grups de diverses unitats unides per una barra.
Tot i que la instal·lació manual es pot dur a terme en els models més petits, generalment
s’ha d’utilitzar un sistema pneumàtic específic. La seva estructura facilita la seva extracció i,
si escau, futura reutilització.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

C. Sistema d’ancoratge helicoïdal (Sand screw, helix o helical anchor)
Es tracta d’un sistema d’ancoratge basat en el disseny d’un cargol d’Arquímedes. Consisteix
en un eix principal, generalment d’entre 1 i 2 metres de llargada, amb uns discs oberts en
angle enganxats de forma helicoïdal. Els discs poden ser rectes o amb forma cònica per
facilitar la penetració al substrat. A l’extrem oposat dels discs, hi ha una anella que quedarà
fora del substrat on s’hi enganxa el cap de la boia de fondeig.
Trobem diferents models en funció del diàmetre (de 150 a 400 mm) i el número de discs
(fins a 3). En funció del model i la tipologia del substrat la seva resistència o capacitat de
retenció d’embarcacions variarà. Així mateix, aquests sistemes es poden instal·lar de forma
individual o amb grups de 2 o 3 units amb una barra per augmentar- ne la seva resistència.
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En funció de la resistència del sistema d’ancoratge desitjada i del substrat del fons on s’ha
d’instal·lar, s’optarà per un o altre model. La norma general és que la seva resistència serà
proporcional al diàmetre dels discos i a la llargada total de l’eix.

El sistema utilitzat per a la seva instal·lació variarà en funció del model i la tipologia de
substrat. Així, els models més senzills i en fons que ofereixin poca resistència, es poden
instal·lar manualment amb dos treballadors subaquàtics: introduint una barra de ferro a
l’anella i fent girar el dispositiu de forma manual fins que ha penetrat totalment dins el
sediment. Els models més robustos o quan s’instal·len sobre fons més durs o resistents a la
penetració del sistema d’ancoratge, requereixen la utilització d’equips mecànics pneumàtics
addicionals. L’orientació dels sistemes d’ancoratge helicoïdal per a la instal·lació de boies ha
de ser perpendicular al fons.
Aquest sistema d’ancoratge és millor en termes de cost-eficàcia respecte a la capacitat de
retenció que els sistemes de fixació tradicionals, així poden tenir fins a cinc vegades la
capacitat de retenció respecte als tradicionals (Cruising World Magazine & Boat Us
Insurance). S’ha considerat com el millor sistema de fondeig ecològic per utilitzar sobre
substrats sorrencs.
Un altre dels seus avantatges és que és un sistema reutilitzable ja que fent el procés invers
a la seva instal·lació, es poden extreure i tornar a utilitzar en una altra zona.
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Actualment, al mercat es comercialitzen diferents models, amb diferents noms i per part de
diferents marques comercials.

Per la fixació sobre substrats durs, el més recomanable és la fixació d’una anella sobre la
roca per mitjà d’un cargol o un tac químic (sistema d’ancoratge). L’anella pot anar unida
directament a l’ancoratge o a una platina feta a mida i fixada al substrat per mitjà de varis
cargols o tacs químics. La seva instal·lació requereix la perforació del substrat per mitjà
d’equips pneumàtics i/o hidràulics.
És un sistema d’ancoratge que minimitza la pressió dels sistemes de fondeig sobre els
hàbitats de coral·ligen i té un ampli ventall d’usos: des de la instal·lació de boies fins a grans
estructures flotants o submergides.
Cal tenir present que és un sistema no reversible i les seves diferents parts no són
reutilitzables. Per tant, cal tenir molta cura quan es decideix el lloc d’instal·lació, en especial
sobre els hàbitats de coral·ligen, ja que aquest serà definitiu.
La resistència del punt d’ancoratge, estarà definida per la resistència interna de cada un dels
components: substrat (dimensions de la roca), sistema d’ancoratge i material de fixació. Amb
presència de coral·ligen, per maximitzar la seva eficiència caldria realitzar l’ancoratge
directament sobre la roca.

Verificació electrònica a la web de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí
C.S.V.:

Així mateix, en aquests hàbitats protegits i d’interès pesquer, caldria aconseguir un balanç
òptim entre el mínim contacte amb el substrat i la màxima resistència. En aquest sentit,
s’hauria de prioritzar la utilització d’un únic cargol/tac químic, més llarg i amb un diàmetre
superior.
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D. Sistema d’ancoratge sobre substrats durs (Grouted anchor)
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Torroella de Montgrí, data de la firma digital

El secretari
Pere Serrano i Martín
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