Memòria justificativa sobre la necessitat de contractar
Títol: Explotació de la dàrsena esportiva del port de Garraf, amb execució de determinades obres
Necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del
seu objecte i contingut per satisfer-les.
Aquest contracte pretén cobrir les necessitats de les embarcacions de lleure i d’esbarjo i la utilització
dels llocs d’amarratge d’embarcacions amb un ús nàutic en aquest àmbit territorial, durant tot l’any, de
manera que es faciliti l’accés i la utilització per part dels usuaris i la prestació dels altres serveis portuaris
mínims d’existència obligatòria i complementaris.
L’objecte és l’explotació de la dàrsena esportiva del port de Garraf amb l’execució de les obres
necessàries per tal d’atendre les necessitats funcionals, mediambientals i de mobilitat de les
embarcacions esportives i dels usuaris d’aquesta instal·lació.
En aquest sentit, es vol dotar a la dàrsena esportiva de les instal·lacions, equipaments, infraestructures
i serveis necessaris per al seu correcte funcionament i per al gaudiment dels seus usuaris.
D’acord amb l’”Avantprojecte de Remodelació del port de Garraf” caldrà fer obres per respondre a les
següents necessitats:
•
•
•

Millores de la infraestructura: nou contradic, reforç de l’espatller i noves edificacions.
Eficiència energètica i optimització de les instal·lacions.
Millores de mobilitat: nou passeig mirador a ribera, adequació dels accessos i senyalització.

Codificació CPA i CPV
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de novembre de 2007 que modifica el Reglament
(CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari comú de
contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17 / CE i 2004/18 / CE del Parlament Europeu i del
Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV es proposa
que el CPV sigui:
98.36.2000-8- Serveis de gestió de ports
Justificació de l’elecció del procediment
En data 30.07.90 el Consell Executiu de la Generalitat va acordar atorgar al Club Nàutic Garraf la
concessió per a la construcció i explotació d’una dàrsena esportiva en el port del Garraf, per un termini
de 30 anys.
Mitjançant resolució de data 14.11.16, es va notificar al Club Nàutic Garraf, que el Comitè Executiu de Ports
de la Generalitat, en sessió de data 3 de novembre de 2016, havia acordat:
“Primer.- ADMETRE a tràmit la sol·licitud i la memòria justificativa presentada en data 29.07.16 pel Club
Nàutic Garraf, en que manifesta la voluntat d’acollir-se al règim previst en l’article 68.1 de la Llei 5/1998,
de 17 d’abril, de ports de Catalunya, respecte la dàrsena esportiva del port de Garraf, de la que n’és
titular concessional en virtut de l’Acord del Consell Executiu de la Generalitat adoptat amb data
30.07.1990, per a la construcció i explotació d’una dàrsena esportiva en el port del Garraf, la qual
finalitzarà en data 30.07.2020.
Segon.- DECLARAR que la concessió administrativa de que n’és titular el Club Nàutic Garraf, en virtut
de l’Acord del Consell Executiu de la Generalitat adoptat amb data 30.07.1990, per a la construcció i
explotació d’una dàrsena esportiva en el port del Garraf, restarà extingida per venciment del termini amb
efectes a partir del dia 31.07.2020.
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Tercer.- MANTENIR les obres i les instal·lacions derivades de la concessió administrativa a extingir i
destinar-les al mateix ús que l’actual una vegada s’efectuï la reversió dels terrenys, obres i instal·lacions
afectades.
Quart.- ACORDAR la gestió indirecta de la dàrsena esportiva del port de Garraf.
Cinquè.- ELABORAR LES BASES per convocar la licitació per a l’explotació de la dàrsena esportiva
del port de Garraf”.
Atès que de conformitat amb la Circular DGTM 1/2012, el contracte per a l’explotació del port o dàrsena
s’ha d’adjudicar de conformitat amb les normes de contractació aplicables al sector públic, i l’adjudicació
es realitzarà utilitzant el procediment restringit regulat a la normativa de contractes del sector públic, es
proposa que l’adjudicació d’aquest contracte es realitzi pel procediment restringit d’acord amb allò
previst pels articles 160 a 165 i 140 de la LCSP.
Per desenvolupar el sistema general portuari del Port del Garraf, d’acord a les previsions del Pla de Ports
de Catalunya, i determinar les mesures i les previsions necessàries per garantir el funcionament eficaç de
les diferents zones de servei portuari (esportiva, tècnica i lúdica), el desenvolupament futur, la seva
connexió amb la xarxa de transports terrestres i la cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris
i mediambientals, s’ha redactat per part de Ports de la Generalitat l’avantprojecte de “Remodelació del port
de Garraf” de data gener de 2019 per a la seva tramitació i inclusió en la licitació per a l’adjudicació del nou
contracte de concessió de serveis portuaris nàutics, el qual haurà d’executar l’adjudicatari del contracte al
seu risc i ventura, de conformitat amb els requisits establerts per la legislació contractual.
Les obres a desenvolupar en l’avantprojecte inclouen:
Concepte
Nou contradic
Dic de llevant Reforç espatller
Edificacions
Marina seca i serveis
Escola de vela
Eficiència
Torretes de serveis portuaris i fingers
Enllumenat LED
Energies renovables
Punts de recàrrega
Dipòsits benzinera
Mobilitat
Nou passeig mirador
Camí accés platja
Sistema de barreres i CTTV
Senyalització itinerari vianants, bici i UPT
Rampa
Abalisament AIS I estació meteo
TOTAL PEM
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (9%)
TOTAL PEC

Import
2.508.711,82 €
168.060,00 €
671.250,00 €
378.000,00 €
293.250,00 €
672.275,00 €
252.110,00 €
84.034,00 €
168.067,00 €
84.030,00 €
84.034,00 €
547.238,53 €
336.380,00 €
58.826,25 €
84.804,28 €
16.808,00 €
25.210,00 €
25.210,00 €
4.166.984,73 €
541.708,01 €
250.019,08 €
4.958.711,82 €

El Comitè Executiu de Ports de la Generalitat, en sessió de data 14.02.19, va acordar informar
favorablement l’avantprojecte de “Remodelació del port de Garraf” de data gener de 2019, i que es
procedís a la tramitació de la informació pública i institucional corresponent, prèviament a l’aprovació,
si s’escau, de l’avantprojecte.
D’acord amb la tramitació efectuada, i informes rebuts en el tràmit d’informació pública i oficial dut a
terme, amb data 9.07.19 s’ha aprovat l’avantprojecte de “Remodelació del port de Garraf” de data gener
de 2019, el qual haurà d’executar l’adjudicatari del contacte, al seu risc i ventura, de conformitat amb
els requisits establerts per la legislació contractual.

Tipologia del contracte
En quant als criteris tècnics per a la delimitació de la tipologia del contracte, es tractaria d’un contracte
de concessió de serveis atès que l’objecte del contracte és l’explotació de la dàrsena esportiva, és a
dir, la prestació dels serveis portuaris d’existència obligatòria i els complementaris que s’ofertin per
atendre les necessitats de les embarcacions de lleure i els usuaris del sector. S’haurà de preveure con
a serveis portuaris mínims d’existència obligatòria els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ús del canal d’accés i de l’abalisament
El servei de Capitania i ràdio 24 h
El servei de marineria
La disposició d’instal·lacions d’amarratge i atracada, enteses com els elements que fixen els
amarratges de l’embarcació a terra (bites, norais, anelles, etc.) i els que fixen els amarratges
de l’embarcació pel costat mar (ancoratges submergits o elements similars)
El subministrament d’aigua i d’energia elèctrica a embarcacions
Subministrament de carburant
El servei d’avarada amb travelift o toro
El servei d’aparcament de vehicles i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
El servei de recollida d’escombraries, d’olis usats, sentines i aigües negres
La gestió de tots els residus
Els serveis sanitaris i higiènics
Els serveis contra incendis i abocaments accidentals
La vigilància general de les instal·lacions portuàries
Escola de vela
Rampa per a embarcacions lleugeres

Els serveis portuaris complementaris a ofertar podran ser, entre d’altres:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructures o sistemes d’amarratge especials o no convencionals.
Marina Seca
Serveis de vestuaris i bugaderia.
Pallols i servei de rampa
Instal·lacions per a usos esportius o lúdics
Servei de restauració
Piscina
Altres serveis autoritzats per l’Administració competent a proposta del concessionari.

S’annexa amb aquest informe, l’informe emès sobre l’estat de les obres i instal·lacions existents per tal
d’incorporar-ho al plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
En tot cas, les obres que ha d’executar l’adjudicatari seran secundàries en importància respecte als
elements que presten directament el servei, és a dir, que atès que les obres són accessòries i no
constitueixen l’objecte del contracte, no es justifica la classificació del contracte com a contracte públic
d’obres, sinó de concessió de serveis amb obres.
Justificació divisió contracte en lots/no lots
El contracte no és lotificable atès que es tracta d’una unitat d’explotació amb accessos i serveis comuns.
Termini
Es preveu un termini del contracte de 25 anys, a comptar des del 1.08.2020.
Superfícies:
Revisades les dimensions de la dàrsena les superfícies objecte del contracte són les següents:
Es lliura al concessionari el conjunt de terrenys, làmina d’aigua, les obres i les instal·lacions relatives a
la dàrsena esportiva del port de Garraf següents:

Superfície de terrenys:
Superfície d’obres i instal·lacions:
Superfície de làmina d’aigua:
Superfície escullera:
Superfície vials i espais lliures:

18.688,60 m2
3.041,74 m2
59.028,25 m2
9.199,90 m2
8.388,63 m2

Les superfícies destinades a obres de protecció (escullera), vials i espais lliures són considerats espais de
lliure accés públic i gratuït.
Qualsevol element, instal·lació o obra no reflectida i necessàries per a la prestació dels serveis portuaris
objecte del contracte aniran a càrrec de l’adjudicatari.
S’adjunta plànol on consten les superfícies descrites. Els amarradors descrits en el plànol annex es
corresponen a la distribució de la flota prevista actualment.
SOLVÈNCIA TÈCNICA A REQUERIR
Els documents necessaris per acreditar la solvència tècnica per a l'explotació són els enunciats
a l'article 90 a) i e) de la LCSP. L'empresari ha de presentar:
1- Art. 90 a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que
constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers tres (3) darrers anys, especificant
l'explotació de dàrsenes esportives, ports esportius, instal·lacions marítimes i similars. Els serveis
s’acreditaran mitjançant certificats expedits per l’òrgan competent.
Igualment, s’acreditarà mitjançant certificats de bona gestió el manteniment preventiu i correctiu
realitzat en els últims 3 anys de les instal·lacions gestionades, específicament i si s’escau:
• els certificats de legalització i revisió periòdica de baixa tensió
• certificat d’inspecció periòdica del sistema contra incendis
• permís de connexió a la xarxa de clavegueram i analítiques de seguiment
• declaració anual de residus o certificat de correcta gestió de residus especials
• certificat de manteniment d’aire condicionat
• certificat de revisió d’aparells elevadors
• certificat manteniment de maquinària
• dipòsits de carburant
• controls de legionel·losi
2- Art. 90 e) Indicació de les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu
d’aquest, i en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.
CRITERIS DE SELECCIÓ
Es proposa aplicar com a criteris de selecció de les sol·licitud presentades, per a determinar els que
passarien a la fase següent en el procediment restringit, els següents:
La puntuació màxima que es pot obtenir aplicant els criteris de selecció establert a continuació seran
de 100 punts:
1- Relació dels principals serveis o treballs similars al de l'objecte del contracte i el programa de
manteniment de les instal·lacions, realitzats en els últims tres (3) darrers anys. La puntuació màxima
serà de 50 punts.
La puntuació es distribuirà de forma directament proporcional amb el temps d'explotació o de gestió
de serveis similars al de l'objecte del contracte tenint en compte les següents regles:
a) Únicament es valoraran les prestacions realitzades per les empreses licitadores durant els darrers
tres (3) anys en concepte de concessionari o gestor d'instal·lacions portuàries. Les fraccions de temps
inferiors a un any es puntuaran de forma directament proporcional amb relació a la puntuació obtinguda
per la prestació d'un any complet.

Deu (10) punts per cada any acreditat com concessionari o gestor de port marítim, dàrsena, marina
interior o instal·lació nàutica (màxim 30 punts).
Als efectes d'aquesta clàusula s'entendrà per port marítim, dàrsena, marina interior, instal·lacions
portuàries i marines seques les instal·lacions definides com a tals en l'article 2 del Decret 258/2003,
Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de ports de Catalunya.
b) 20 punts per les certificacions del programa d'actuacions de manteniment presentat. Aquesta
puntuació s'atorgarà en funció dels següents criteris:
• Acreditació, mitjançant certificat emès per l’Administració portuària titular de la infraestructura
portuària en qüestió, de l’execució d'un programa d'actuacions de manteniment preventiu i
correctiu durant els últims 3 anys en matèria de manteniment i conservació d'infraestructures
portuàries d'amarratge, fondeig i obres de defensa. 5 punts.
• Acreditació d’un sistema de gestió ambiental o de qualitat, ISO 9001 o ISO 14001 o equivalent
certificat per a la gestió completa del port marítim, dàrsena o marina interior. 5 punts.
• Acreditació, mitjançant certificat emès per l’Administració portuària titular de la infraestructura
portuària en qüestió, de l’execució d'un programa d’actuacions de manteniment preventiu i
correctiu de xarxes tècniques (aigua potable, distribució elèctrica, aigües residuals, enllumenat
públic, etc..). 5 punts.
• Acreditació, mitjançant certificat emès per l’Administració portuària titular de la infraestructura
portuària en qüestió, de l’execució d'un programa d'actuacions de manteniment preventiu i
correctiu dels paviments i resta de superfícies portuàries. 5 punts.
2 - Art. 78 e) del TRLCSP Indicació de l'equip tècnic i directiu assignat o encarregat per a
l’execució del contracte amb la titulació corresponent. La puntuació màxima serà de 50 punts.
La puntuació s'atorgarà segons l'adequació de la seva titulació i experiència per a l'execució del
contracte d'acord amb els següents criteris:
a) La titulació de l'equip tècnic i directiu assignat o encarregat per a l’execució del contracte es valorarà
d'acord amb els següents criteris (màxim 26 punts):
-

4 punts per les titulacions de Capità de la Marina mercant, Enginyeria de Camins, Canals i Ports,
Enginyeria naval o títols equivalents.
3 punts per la titulació en Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, Llicenciatura en
Ciències Econòmiques o Diplomatura en Ciències Econòmiques i Empresarials o títol equivalent.
3 punts per la titulació en Enginyeria Tècnica.

b) L'experiència de l'equip tècnic i directiu assignat o encarregat per a l’execució del contracte
es valorarà d'acord amb els següents criteris (màxim 24 punts):
Únicament es valorarà l'experiència desenvolupada durant els darrers tres (3) anys:
2 punts per cada any d'experiència acreditada desenvolupant tasques en matèria portuària de:
• President, director en entitats dedicades a la direcció de ports, dàrsenes o instal·lacions marítimes
(màxim 6 punts).
• Capità de port o gerent dedicades a la gestió de ports, dàrsenes o instal·lacions marítimes (màxim
6 punts).
2 punts per cada any d'experiència acreditada desenvolupant tasques en matèria portuària de:
• Director Financer o Comptable en entitats dedicades a la gestió de ports, dàrsenes o instal·lacions
marítimes (màxim 6 punts).
• Responsable manteniment portuari (màxim 6 punts).
En el supòsit què concorrin a la licitació persones jurídiques que pertanyin a un grup de societats i a
l'efecte de l'acreditació de la solvència, es podrà tenir en compte a les societats que pertanyen al

grup, sempre i quan acreditin que tenen efectivament la lliure i plena disponibilitat dels mitjans
necessaris de les societats del grup per a l'execució del contracte i que aquests s’adscriguin a
l’execució de l’objecte contractual.
DOCUMENTACIÓ A REQUERIR EN EL SOBRE B
La documentació a incloure en el SOBRE B és la corresponent a les proposicions tècniques, que haurà
d’incorporar la documentació relativa a la dàrsena esportiva i altres mitjans i serveis complementaris
que puguin ésser proposats, sempre que resultin compatibles i adequades amb el correcte
funcionament de la dàrsena esportiva.
La documentació haurà de presentar-se degudament indexada segons els apartats següents:
A) Relació detallada de les actuacions a realitzar en la dàrsena esportiva amb les mesures de
l’avantprojecte com a mínim desenvolupades a nivell de projecte bàsic:
o
o
o
o

(a1) Actuacions de protecció i obra marítima
(a2) Edificacions. Es valorarà la seva integració paisatgística i sostenibilitat
(a3) Eficiència energètica
(a4) Mesures de mobilitat

B) Programa d’explotació i funcionament detallat de la dàrsena esportiva:
o

o
o
o

(b1) potenciació de l’ocupació, mobilitat i l’ús dels amarratges: política comercial, oferta
d’amarradors de lloguer, mesures per fomentar la navegació fora de temporada, ús
compartit etc.
(b2) optimització del mirall d’aigua i instal·lacions per a incrementar la capacitat.
(b3) serveis mínims obligatoris.
(b4) quantitat i qualitat dels serveis complementaris.

C) El programa de manteniment i conservació de la dàrsena esportiva:
o
o

o

(c1) Programa anual de manteniment d’infraestructures portuàries, paviments,
elements d’amarratge, fondeig i obres de defensa.
(c2) Programa anual de manteniment de xarxes tècniques (aigua potable, distribució
elèctrica, aigües residuals, enllumenat públic, etc..) indicant l'estat correcte de
legalització de totes les xarxes.
(c3)Programa d'actuacions cada 5 anys de millora continuada i reposició

D) El Pla de gestió mediambiental integral de la dàrsena esportiva i les millores ambientals:
o
o
o
o

(d1) Mesures de control i seguiment.
(d2) Pla de Gestió i minimització de residus.
(d3) Ús de materials reciclats i/o reciclables.
(d4) Mesures de Difusió i conscienciació ambiental.

E) Programa d’activitats per al foment de la nàutica esportiva:
o
o
o

(e1) activitats formatives, cursos i esdeveniments educatius, especialment pel foment
en l’activitat formativa a menors de 18 anys.
(e2) ’organització i participació d’esdeveniments esportius.
(e3) implicació social, difusió de la vela i adaptació a persones amb mobilitat reduïda o
alguna necessitat especial.

F) Propostes i mesures per a la millora de la integració del port amb la ciutat:
o
o

(f1) Mesures que afavoreixin la integració de la dàrsena esportiva en el marc del
municipi on s’ubica i l’entorn, o d’altres sinèrgies territorials.
(f2) Mesures d’interès públic i social, foment d’activitats lúdiques i culturals lligades amb
el mar així com dirigides a obrir portes i accés públic de vianants.

o

(f3) Mesures per afavorir la transparència i bon govern de la prestació del servei.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Es proposa que els criteris de valoració de la proposició tècnica, així com la seva puntuació sigui la
següent:
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
En les proposicions tècniques, la puntuació màxima serà de 70 punts.
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 70 punts al
licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta:
Puntuació tècnica final v = 70 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima
Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor seran els següents:
A) Relació detallada de les actuacions a realitzar en la dàrsena esportiva, d’1 a 20 punts.
Es valorarà el nombre i qualitat de les actuacions i obres que siguin d’interès portuari que el licitador
proposi executar per actualitzar i adequar les instal·lacions als serveis portuaris a prestar i per a garantir
l’òptima explotació de la concessió durant el termini concessional, així com qualsevol altra millora en la
dàrsena que sigui d’interès portuari. No es valoraran les actuacions en infraestructura i instal·lacions
que no estiguin directament vinculades a l’oferta de serveis portuaris.
•
•
•
•

(a1) Actuacions de protecció i obra marítima
(a2) Edificacions. Es valorarà la seva integració paisatgística i sostenibilitat
(a3) Eficiència energètica
(a4) Mesures de mobilitat

8 punts
4 punts
4 punts
4 punts

B) Programa d’explotació i funcionament detallat de la dàrsena esportiva, d’1 a 12 punts.
(b1) (4 punts) per la potenciació de l’ocupació, mobilitat i l’ús dels amarratges: política comercial, oferta
d’amarradors de lloguer, mesures per fomentar la navegació fora de temporada, ús compartit etc. No
s’inclourà el nombre i superfície de reserva per a embarcacions transeünts d’acord amb el que preveu
l’article 67.3 de la llei portuària catalana, atès que aquest apartat es valora a l’apartat C.
(b2) (4 punts) per l’optimització del mirall d’aigua i instal·lacions per a incrementar la capacitat. Es
valoraran especialment les actuacions dirigides d’una banda a incrementar la capacitat d'embarcacions
a les instal·lacions, com la creació d’una marina seca i/o elements d’amarrament.
(b3) (2 punts) per la qualitat dels serveis mínims obligatoris. S’exposaran les condicions d’explotació i
els mitjans que s’aportaran per tal de donar una millor prestació i qualitat del servei (horaris, personal,
material mòbil, maquinària, etc).
(b4) (2 punts) per la quantitat i qualitat dels serveis complementaris. S’exposaran les condicions
d’explotació i els mitjans que s’aportaran per tal de donar una millor prestació i qualitat del servei
(horaris, personal, material mòbil, maquinària, etc).
C) El programa de manteniment i conservació de la dàrsena esportiva, d’1 a 15 punts.
Es valorarà l'adequació del programa a les característiques de la dàrsena garantint el correcte estat de
manteniment i conservació per assegurar una òptima explotació durant tot el termini concessional. Es
valorarà:
(c1) Programa anual de manteniment d’infraestructures portuàries, paviments, elements d’amarratge,
fondeig i obres de defensa. 5 punts.

(c2) Programa anual de manteniment de xarxes tècniques (aigua potable, distribució elèctrica, aigües
residuals, enllumenat públic, etc..) indicant l'estat correcte de legalització de totes les xarxes. 5 punts.
(c3)Programa d'actuacions cada 5 anys de millora continuada i reposició. 5 punts.
D)

El Pla de gestió mediambiental integral de la dàrsena esportiva i les millores ambientals d’1 a
8 punts.

Es valoraran les aportacions que tinguin incidència en la qualitat mediambiental dels serveis portuaris
a prestar i en funció de la seva adequació i de les millores proposades en matèria de:
(d1) Mesures de control i seguiment. 2 punts.
(d2) Pla de Gestió i minimització de residus. 2 punts
(d3) Ús de materials reciclats i/o reciclables. 2 punts.
(d4) Mesures de Difusió i conscienciació ambiental 2 punts
E) Programa d’activitats per al foment de la nàutica esportiva, d’1 a 9 punts.
Es valorarà en funció de la quantitat, qualitat i interès públic i social de les activitats relacionades amb
el foment de la nàutica a nivell esportiu, educatiu i social.
Concretament, es valorarà el programa d’actuacions de formació i activitats esportives presentat,
especialment de nàutica lleugera o sense motor, amb la següent distribució:
(e1) 3 punts per les activitats formatives, cursos i esdeveniments educatius, especialment pel foment
en l’activitat formativa a menors de 18 anys.
(e2) 3 punts per l’organització i participació d’esdeveniments esportius.
(e3) 3 punts per la implicació social, difusió de la vela i adaptació a persones amb mobilitat reduïda o
alguna necessitat especial.
F)

Propostes i mesures per a la millora de la integració del port amb la ciutat, d’1 a 6 punts.

Es valorarà en funció de:
(f1) Mesures que afavoreixin la integració de la dàrsena esportiva en el marc del municipi on s’ubica i
l’entorn, o d’altres sinèrgies territorials.
(f2) Mesures d’interès públic i social, foment d’activitats lúdiques i culturals lligades amb el mar així com
dirigides a obrir portes i accés públic de vianants. 2 punts.
(f3) Mesures per afavorir la transparència i bon govern de la prestació del servei. 2 punts.
Puntuació mínima a assolir per a continuar el procediment:
Es proposa que els licitadors obtinguin un mínim de 40 dels 70 punts totals del sobre B, sense ponderar.
Subcontractació:
D’acord amb el que preveu l’article 296 de la LCSP, la subcontractació només podrà recaure sobre
prestacions accessòries. Per tant, el concessionari no podrà subcontractar la gestió dels serveis portuaris
mínims d’existència obligatòria relacionats.
La subcontractació de la gestió de prestacions accessòries haurà de ser autoritzada per l’òrgan de
contractació i s’haurà de garantir que l’explotació dels serveis es realitza d’acord amb la normativa
portuària i amb les condicions i prescripcions que es prevegin en el PCAiPT.

Condicions d’execució
1. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS
Obligació essencial: SI
•
•

Com a mínim caldrà destinar 1.800m2 a escola de vela.
Com a mínim caldrà fer una zona tècnica d’avarada de 2000 m2.

2. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Obligacions essencials: SI
De conformitat amb allò indicat a l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, s’exigeixen com a condició d’execució les següents:
•
•
•
•

L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la
imatge.
Durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària establirà mesures que afavoreixin la
conciliació de la vida familiar de les persones que intervenen en l’execució del contracte.
L’empresa contractista està obligada a afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat d’oportunitats
entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits, i ha de disposar de
mitjans propis per al desenvolupament de la prestació objecte del contracte.
El contractista garantirà la seguretat i la protecció de la salut en els llocs de treball i el compliment
del conveni col·lectiu aplicable, concretament del Conveni col·lectiu de ports i dàrsenes esportives
de Catalunya, aprovat per Resolució TSF/98/2017, de 17 de gener (DOGC núm. 7300 de 2.02.17).

Altres obligacions del contractista:
Subrogació del personal:
D’acord amb l’article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
l’adjudicatari tindrà l’obligació de subrogar-ne com a ocupador en les relacions laborables que
s’especificaran en en PCAiPT.
El contractista té l’obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació,
així com de les cotitzacions a la Seguretat social meritades, encara en el cas que es resolgui el contracte
i aquells siguin subrogats per un nou contractista, i sense que en cap cas aquesta obligació
correspongui a aquest últim. En aquest cas, l’Administració/entitat contractant/ nom de l’entitat que
contracta, un cop acreditada la manca de pagament dels salaris esmentats, procedirà a la retenció de
les quantitats degudes al contractista per a garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no
devolució de la garantia definitiva fins que no es acrediti l'abonament d'aquests.
Conclusió
Vist això, i d’acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, aquesta Zona Portuària proposa que s’iniciï la tramitació per a l’adjudicació del contracte
de gestió de serveis per a l’explotació de la dàrsena esportiva del port de Garraf, amb execució de
determinades obres, pel procediment restringit, en virtut del que s’ha exposat anteriorment, i proposa
que es dugui a terme la redacció i aprovació del plecs de clàusules i prescripcions tècniques per tal de
convocar dita licitació, amb els aspectes de caràcter jurídic, econòmic i administratius relatius a la
prestació del servei esmentats anteriorment, així com afegir totes aquelles obligacions del
concessionari derivada de la legislació portuària vigent en relació a les condicions d’explotació.
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