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STM-jbo
Gestiona 276/2019

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

1. Objecte
És objecte del contracte l’explotació, mitjançant concessió administrativa, dels serveis
de temporada a les platges i mar territorial del terme municipal de Sant Carles de
Ràpita.
L’adjudicació es portarà per lots, poden licitar per un dels lots o bé per dos o més d’ells
conjuntament, essent la seva relació i ubicació la següent:
Lot 1

Lot 3
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Lot 2

Lot 4

2. Superfície, durada i cànon de les activitats
La superfície d’ocupació autoritzada, durada, i cànon de les activitats d’explotació
comercial serà:
El cànon municipal per la concessió administrativa és el que resulti de la licitació
prenen com a valor mínim el que s’indica com a tipus mínim de licitació. El mateix
tipus mínim és l’import provisional del cànon per ocupació del domini públic
maritimoterrestre a favor del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
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Lot 5

Lot 1: EN-04 – Platja del Trabucador


Superfície: 20 m2 Escola nàutica



Durada: 6 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 127,20 €

Lot 2: LV-06 – Platja del Trabucador


Superfície: 100 m2 Lloguer d’embarcacions sense motor



Durada: 6 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 636,00 €

Lot 3: LV-01 – Platja de Garbí


Superfície: 75 m2 Lloguer d’embarcacions amb pedal



Durada: 3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 238,50 €

Lot 4: LV-04 – Platja de Garbí


Superfície: 100 m2 Lloguer d’embarcacions sense motor tipus taula



Durada: 3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 318,00 €

Lot 5: LM-01 – Platja de les Delícies


Superfície: 15 m2 Lloguer d’embarcacions amb motor tipus moto aquàtica



Durada: 3 mesos (del 15 de juny al 15 de setembre)



Tipus mínim licitació: 5.474,00 €

L’adjudicatari estarà obligat a posar en funcionament els serveis que s’indiquen
per donar servei als usuaris de la platja.

La ubicació concreta es detalla a l’apartat 1 amb la indicació de les coordenades
geomètriques referides al sistema de referència ERS89.
Aquest emplaçament podrà ser modificat segons assenyali l’Ajuntament, abans o
durant la temporada, per causa justificada, d’interès públic i/o per donar
compliment a les especificacions del Pla d’Usos vigent, sense dret per part de
l’adjudicatari a indemnització per danys emergents, lucre cessant o qualsevol altre
concepte. Els costos de trasllat seran a compte de l’adjudicatari.
Els períodes d’inici i finalització que figuren, són per a la temporada 2021 per a
cada instal·lació i no podran ésser modificats. No obstant la data d’inici de la
temporada dels lots corresponents a la platja del Trabucador, Lots 1 i 2, la data
d’inici coincidirà sempre amb la data del diumenge de Rams (6 mesos
aproximadament).
Els adjudicataris hauran de renovar el contracte cada any amb l’autorització
d’ocupació que rebi l’Ajuntament des de la Direcció General de Polítiques de
Muntanya i del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, amb comunicació prèvia a l’Ajuntament presentant sol·licitud de
pròrroga del mateix. Autorització que s’atorgarà mitjançant resolució de la Junta
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Tota la inversió i les despeses d’aquestes instal·lacions seran per compte dels
adjudicataris.

de Govern Local prèviament a cada temporada d’estiu, en cas contrari, de no
sol·licitar la pròrroga s’entendrà que renuncia a l’adjudicació efectuada i quedarà
extingit el contracte.
3. Condicions i prescripcions generals relatives a les activitats.
1. Aniran a càrrec dels adjudicataris les despeses d’adquisició dels elements
necessaris per a la prestació del servei i la instal·lació dels mateixos, així com
les obres i instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament, manteniment i
consum dels comptadors d’aigua, electricitat i altres serveis en el cas que
siguin necessaris així com del posterior desmuntatge i emmagatzematge de
les instal·lacions i hauran de complir la normativa específica exigible en cada
cas.
2. També aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses derivades de les
comunicacions i/o llicències d’obligada presentació i obtenció per a l’exercici
de l’activitat.
3. Els components i materials a utilitzar seran totalment desmuntables, quedant
totalment prohibit qualsevol element d’obra fixa.
4. Abans d’iniciar la prestació del servei, els tècnics municipals aixecaran
l'oportuna acta de conformitat de les instal·lacions.
5. S’ha d’observar amb la màxima pulcritud l’estat de neteja de les instal·lacions.
A tal efecte, hauran de disposar de papereres de residus i contenidors de
recollida selectiva propis i suficients per l’activitat desenvolupada. L’obligació
de neteja de l’espai públic s’estén a un radi de 10 m al voltant de l’activitat. Les
deixalles que es generin hauran de ser recollides, enretirades i dipositades en
els contenidors de recollida selectiva instal·lats al carrer.
6. Resta prohibida la instal·lació de publicitat de cap mena a l’àrea autoritzada
per l’activitat.
8. Els espais de les activitats nàutiques reservats per expenedors de tiquets,
ombra, armaris, estructures per desar les andròmines, requeriran l’autorització
prèvia de l’Ajuntament que es podrà en criteris estètics i d’impacte visual o
paisatgístic sense perjudici d’altra regulació d’obligat compliment.
4. Condicions i prescripcions particulars.
Relatives a les escoles nàutiques (EN):


Els adjudicataris de l’explotació de les escoles nàutiques podran instal·lar
banderoles publicitàries de l’escola que representen, situades als vèrtexs de la
superfície màxima de 20 m2, el punt central del qual s’assenyala a l’apartat 1
mitjançant les coordenades geomètriques referides al sistema de
representació ETRS89.



La instal·lació de les banderoles i/o del umbracle s’haurà de muntar i
desmuntar diàriament.



Hauran de disposar per a cada usuari, armilles salvavides, degudament
homologades, de flotabilitat permanent
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7. Només s’admeten rètols anunciants propis de l’establiment/instal·lació.



En aplicació de l’article 113.9 del Reglament general de costes (RD876/2014),
per a l’explotació comercial d’artefactes flotants, les persones interessades
hauran d’obtenir, prèviament a l’autorització municipal, autorització de
funcionament de la Capitania Marítima.

Relatives al lloguer d’embarcacions sense motor (LV)


El material ha de ser nou per estrenar la temporada 2019. Tanmateix,
s’admetrà materials d’una antiguitat màxima de 5 anys. En cas que el material
sigui de lloguer, el requisit d’antiguitat serà el mateix. En tots els casos s’haurà
d’acreditar mitjançant les corresponents factures de compra.



Hauran de disposar per a cada usuari, armilles salvavides, degudament
homologades, de flotabilitat permanent



En aplicació de l’article 113.9 del Reglament general de costes (RD876/2014),
per a l’explotació comercial d’artefactes flotants, les persones interessades
hauran d’obtenir, prèviament a l’autorització municipal, autorització de
funcionament de la Capitania Marítima.



En condicions meteorològiques adverses, se suspendran tots els serveis en el
mar. No es podran llogar si la bandera d'estat de la mar és vermella.

Relatives al lloguer d’embarcacions amb motor (LM)


Hauran de disposar per a cada usuari, armilles salvavides, degudament
homologades, de flotabilitat permanent.



En aplicació de l’article 113.9 del Reglament general de costes (RD876/2014),
per a l’explotació comercial d’artefactes flotants, les persones interessades
hauran d’obtenir, prèviament a l’autorització municipal, autorització de
funcionament de la Capitania Marítima.



En condicions meteorològiques adverses, se suspendran tots els serveis en el
mar. No es podran llogar si la bandera d'estat de la mar és vermella.



El personal del servei haurà de dotar-se de telèfon mòbil per connectar-se amb
la policia local, servei de vigilància, salvament i socorrisme, Ajuntament, etc.



Totes les embarcacions hauran d'agrupar-se diàriament i de manera que no
dificulti la neteja de la platja.



Hauran de disposar per a cada usuari, armilles salvavides, degudament
homologades, de flotabilitat permanent.
Obligacions relatives a l’espai públic:



Les instal·lacions s’han de situar annexes a una sortida nàutica abalisada
(canal), ja que serà l’únic lloc d’utilització per a la entrada i sortida, respectant
el dret preferent que tenen els banyistes a la zona per a ells assignada.



És obligació de l’adjudicatari de la instal·lació LV-04 de la platja de Garbí
instal·lar el canal d’entrada i sortida d’embarcacions.



En cap cas podrà iniciar-se l’activitat prèviament a l’abalisament dels canals
d’entrada i sortida de les embarcacions i estigui en funcionament el servei de
salvament i socorrisme.



Hauran de tenir cura que la zona quedi neta diàriament.
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Obligacions relatives al material:

5. Obligacions de l’adjudicatari.
La persona adjudicatària està obligada a ajustar l’explotació del servei a les
prescripcions assenyalades en aquest plec i al Pla d’Usos i serveis de temporada,
així com a prestar el servei de forma continuada dintre del termini de la temporada
i d’acord amb l’horari establert en el Pla d’usos i serveis de temporada de les
platges del municipi de Sant Carles de la Ràpita.
Les zones d’ubicació de les instal·lacions venen delimitades en els plànols de
l’expedient d’autorització dels serveis de temporada.
La persona adjudicatària del servei, no podrà introduir cap modificació pel que fa a
les formes de prestar-lo ni fer-hi obres en les instal·lacions.
Els únics usos permesos en les instal·lacions són els definits en aquestes normes.
Les instal·lacions hauran de ser conservades en un estat perfecte de
manteniment, neteja i higiene, substituint tots els elements necessaris, fins i tot en
el cas que el seu deteriorament sigui motivat per actes de vandalisme.
A cada instal·lació hi haurà exposat al públic l’horari de funcionament, així com
una llista de preus de tots els articles que venguin o de serveis que ofereixin,
indicant que inclouen l’IVA.
L’autorització no eximeix el titular de la mateixa de tramitar i regularitzar qualsevol
altra autorització, llicència, o comunicació que correspongui en matèria de
l’activitat a realitzar.
Tots els serveis, hauran de disposar de fulls de reclamacions a disposició del
públic.
Tots els subministraments i serveis necessaris per a l’exercici de l’activitat
(electricitat, aigua i connexió a la xarxa de sanejament) aniran a càrrec de
l’adjudicatari.

Participar i col·laborar en campanyes de sensibilització mediambiental, de
prevenció i civisme, de neteja, de protecció acústica, i en altres tipus d’activitats
culturals i/o esportives organitzades per l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
El titular de l’activitat respondrà dels excessos d’ocupació respecte la superfície
autoritzada; haurà de retirar immediatament els elements que impliquin l’excés
d’ocupació, i s’haurà de fer càrrec del pagament de les liquidacions i sancions que
eventualment imposin les administracions de l’Estat o Autonòmica tant al propi titular
de l’activitat, com a l’Ajuntament per causa dels incompliments d’aquell. En aquest cas,
l’Ajuntament reclamarà a l’adjudicatari els danys i perjudicis que se li causin, sense
perjudici de practicar la liquidació complementària que en el seu cas procedeixi.
Si a requeriment de l’Ajuntament no es paguen, en el termini de deu dies, les
quantitats corresponents de les indicades al paràgraf anterior, l’Ajuntament les
retindrà de la garantia constituïda i, si aquesta no fos suficient, les exigirà al titular
de l’activitat per la via de constrenyiment.
Si a requeriment no s’efectués la retirada dels elements que suposi l’excés
d’ocupació, els retirarà l’Ajuntament per execució subsidiària i es farà càrrec del
cost al responsable.
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Anirà a càrrec de l’adjudicatari la neteja de la platja en l’espai ocupat per les seves
instal·lacions i el seu entorn.

6. Solvència econòmica, financera i tècnica.
S’ha de presentar una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la
mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte,
realitzats en els últims tres anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el
destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una
entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració
de l’empresari.
Així mateix, caldrà presentar documentació acreditativa de disposar de la següent
solvència específica:
Una còpia autenticada d’una pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil per
riscos professionals, que cobreixi els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a
tercers, tant en les seves persones com en els seus béns, o al propi Ajuntament
de Sant Carles de la Ràpita, amb ocasió de la prestació dels serveis contractats i
fins a la seva recepció, per un import assegurat mínim de 300.000.-€.
La pòlissa s’acompanyarà del rebut de la vigència del seu pagament, en el
benentès que aquesta quantia no actua com a límit de la responsabilitat
indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable.
7. Criteris de valoració de les ofertes.
a. Criteris avaluables segons judici de valor (25 punts)
Els licitadors redactaran una memòria descriptiva amb una d’extensió màxima de
10 fulls a doble cara exposant clarament i detalladament, el tipus d’activitat oferta,
les instal·lacions i artefactes, el pla de reparació i manteniment dels equips i
materials, estructures d’emmagatzematge i abassegament de materials.

S’atorgarà la puntuació en funció dels següents paràmetres o fraccions en el seu
conjunt:
Exhaustiva i coherent......................................................25 punts
Correcte i coherent..........................................................15 punts
Bàsica però poc rellevant..................................................5 punts
Sense descripció, descripció incoherent o inadequada.....0 punts
b. Criteris automàtics (75 punts)
L’oferta econòmica que presenti un valor més alt obtindrà 75 punts. Les ofertes es
puntuaran segons la fórmula següent:
Pi = (Oi/Omax) x 75
On,
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Es valorarà el fet que l’activitat sigui apta per a tots els públics, com per ex.
Persones amb discapacitat física i/o psíquica, infants i/o gent gran. Tanmateix es
valorarà l’originalitat de l’activitat que aporti diversificació de l’oferta actual. També
és objecte de valoració l’adequació a l’entorn i l’aparença estètica.

Pi:
Omax:
Oi:

Puntuació de l’oferta que s’avalua
Oferta econòmica més avantatjosa (Pmax 75 punts)
Oferta que s’avalua

Desempat
Com a criteri de desempat es contemplen els següents:

-

Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla,
o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

-

Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de
les empreses.

-

Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.

-

El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.
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Quan després d’efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts,
es produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, es resol
mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, d’acord amb l’article
147.2 de la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació
d’ofertes:

