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Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Aprovació definitiva del Plecs per a l’atorgament de les autoritzacions per a l’ocupació i
explotació dels serveis de temporada, a les platges i zones en domini públic marítim terrestre del
terme municipal de Palafrugell i convocatòria pública de la licitació.
Núm. exp.: 2/2022 de Licitacions administratives
Ref.:
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què
s’aprovi l’acta de la sessió,
Certifico
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 11/05/2022 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:
Antecedents
1. El 27 de gener de 2022 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palafrugell va acordar
incoar i aprovar l’expedient núm. 2/2022 de licitacions administratives per a l’atorgament de les
autoritzacions municipals per a la prestació dels serveis de temporada que s’estableixen a les
platges i zones de domini marítim terrestre del terme municipal de Palafrugell, que no necessiten
instal·lacions fixes i l’explotació de les quals correspon a l’Ajuntament, previstes en el Pla d’Usos i
Serveis de temporada de platges per a l’any 2022.
2. En data 31 de gener de 2022, es va publicar al BOP número 20, l’edicte d’aprovació del Plecs
de condicions, Plec de prescripcions tècniques i de la convocatòria per a l’atorgament de les
autoritzacions, que es van sotmetre a informació pública pel termini de vint dies hàbils, per tal de
que les persones interessades poguessin presentar les reclamacions i/o al·legacions que
estimessin oportunes, condicionant l’inici del procediment de licitació, a la finalització del tràmit
d’exposició. Els documents van ser publicats el mateix dia a l’eTauler i al Perfil del contractant de
l’Ajuntament.
4. Durant el termini d’exposició pública es van presentar escrits d’al·legacions en relació amb
aspecte jurídics i tècnics tan dels plecs de condicions com de prescripcions tècniques i de les
fitxes d’activitats, motiu pel qual la Junta de govern local en data 10 de març de 2022 va
encarregar la seva valoració jurídica a un expert jurista extern.
5. En data 27 d’abril de 2022 s’emet informe jurídic en relació amb les al·legacions presentades
durant l’exposició pública dels plecs per a l’atorgament de les autoritzacions, agrupades d’acord
amb les qüestions plantejades, en respecte al procediment de licitació, al Pla d’usos i plec de
prescripcions tècniques, distribució dels lots, cànon de licitació, criteris d’adjudicació, limitació de
la participació a lots, requisits d’acreditació de la solvència tècnica d’empreses de nova creació.
6. En data 10 de maig de 2022 s’emet informe tècnic en relació amb les al·legacions relatives a
criteris d’oportunitat i discrecionalitat administrativa.
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7. Per acord de Junta de Govern Local del dia d’avui s’han resolt totes les al.legacions formulades
en el tràmit d’informació pública.
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Fonaments de dret
Naturalesa jurídica de l’explotació dels serveis de temporada. L'adjudicació de l'explotació dels
serveis de temporada per tercers constitueix la transmissió d'un dret d'explotació econòmica d'un
espai que té la condició de bé de domini públic i, per tant, sotmeses a la normativa sectorial de la
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes; el Reglament que la desenvolupa (Reial decret 876/2014);
la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral; articles 86 i 92 de la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, els quals estableixen que la
utilització privativa d'un bé de domini públic, quan s'efectuï mitjançant instal·lacions desmuntables,
està sotmès a prèvia autorització demanial i a l’article 57 i següents del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, pels quals es disposa que
aquestes autoritzacions resten subjectes a l’atorgament d’una ocupació temporal que origina una
situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès i utilitat pública.
Procediment d’adjudicació. Per concurs públic, respectant els principis de publicitat, objectivitat,
imparcialitat, transparència i concurrència competitiva, atenent el major interès i utilitat pública de
les propostes, tal i com així es disposa als articles 53, 74 i 75 de la Llei de Costes, articles 113.6,
155.1 i 158.1 del Reglament General de la Llei de Costes i a l’article 20.2 de la Llei 8/2020 i Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Òrgan competent per atorgar les autoritzacions. Correspon a l’Ajuntament l’atorgament de les
autoritzacions per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges, per resolució de la
Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, a través de la unitat del Servei del Litoral,
en aplicació de l’article 30.d) de la Llei 8/2020 i articles 53 de la Llei de Costes i article 113 del
Reglament General de Costes i els articles 263 i 266 del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de
setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de ports de l’Estat i la Marina Mercant. La Junta
de Govern Local és l’òrgan competent per delegació de competències efectuada per l'Alcaldia per
Resolució núm. 1343/2019, de data 28 de juny de 2019.
Vistos els informes jurídic i tècnic que serveixen de fonament per adoptar els següents
Acords:
Primer. Aprovar, en base a les al·legacions formulades, les modificacions que a continuació es
detallen dels Plecs de condicions, Plec de Prescripcions tècniques, aprovats el dia 27 de gener de
2022, i fitxes d’activitats que regeixen el concurs públic per l’atorgament de les autoritzacions
municipals per a la prestació dels serveis de temporada, que s’estableixen a les platges i zones de
domini marítim terrestre del terme municipal de Palafrugell, que no necessiten instal·lacions fixes i
l’explotació de les quals correspon a l’Ajuntament, previstes en el Pla d’Usos i Serveis de
Temporada de la Platja per l’any 2022:
En el Plec de condicions:
1. A l’epígraf A, del quadre de característiques del Plec de condicions, relatiu als lots objecte de
concurs, amb les següent modificacions:
LOT 1
CAMP DE BOIES DE FONDEIG
Ubicació PLATJA DE TAMARIU
Codi
CB1 + CB2
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Lot format per 185 ut boies de fondeig dividides en dos camps de fondeig a
la cala de Tamariu, per embarcacions d’esbarjo, que comprenen CB1 de 84
ut, CB2 de 92 ut amb l’obligació d’instal·lar a més, 1 ut destinada a serveis
de socorrisme (no subjecte al cànon), 4 ut destinades a serveis de barqueig
(no subjectes a cànon), 2 ut de reserva per a pescadors professionals (no
subjectes a cànon), i reservar 2 uts per a centres d’immersió (si s’accepta la
millora, el cost serà la meitat del cànon)

LOT 3
ESCOLA/LLOGUER DE CAIACS I PADDLE SURF
Ubicació PLATJA DE TAMARIU
Codi
EN1
Lot corresponent a 40 m2 per a escola nàutica de caiacs i pàdel surf, i 1 ut
Objecte
de boia de fondeig per ancoratge d’embarcació de suport
LOT 4
CAMP DE BOIES DE FONDEIG
Ubicació PLATJA DE LLAFRANC (ZONA PORTUÀRIA)
Codi
CB4
Lot format per 57 uts de boies de fondeig per a embarcacions d’esbarjo,
inclou l’obligació d’instal·lar a més, 1 ut destinada a serveis de socorrisme
Objecte
(no subjecte al cànon), i reservar 4 uts per a centres d’immersió (si s’accepta
la millora, el cost serà la meitat del cànon)
LOT 5
CAMPS DE BOIES DE FONDEIG
Ubicació PLATJA DE LLAFRANC (ZONA NO PORTUÀRIA)
Codi
CB3
Lot format per 194 uts de boies de fondeig per embarcacions d’esbarjo,
inclou l’obligació d’instal·lar a més, la reserva de 2 ut per a escoles de vela i
Objecte
2 uts de reserva per a centres d’immersió (ambdues si s’accepta la millora,
el cost serà la meitat del cànon)
LOT 6
ALTRES EXPLOTACIONS COMERCIALS
Ubicació PLATJA DE LLAFRANC
Codi
AC19
Lot format per 1 ut de boia de fondeig per embarcació amb finalitat de servei
Objecte d’excursions marítimes, i 1 ut de fondeig per ancoratge d’embarcació de
suport (no subjecte al cànon)
LOT 7
SERVEIS NÀUTICS A MOTOR
Ubicació PLATJA DE LLAFRANC
Codi
LM2
Lot format per 15 uts de boies de fondeig destinades a xàrter (embarcacions
Objecte
de lloguer amb o sense patró)
LOT 10 CAMP DE BOIES DE FONDEIG
Ubicació PLATJA DEL CANADELL
Codi
CB5
Lot format per 183 uts de boies de fondeig per embarcacions d’esbarjo,
Objecte inclou l’obligació d’instal·lar a més, 1 ut de boia per a servei de socorrisme
(no subjecte al cànon)
LOT 15

CAMP DE BOIES DE FONDEIG
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Ubicació PLATJA DE CALAU-PORT PELEGRÍ
Codi
CB6 + CB7
Lot format per 211 ut boies de fondeig dividides en dos camps de fondeig a
la cala de Calau i Port Pelegrí, per embarcacions d’esbarjo, que comprenen
Objecte CB6 de 132 ut, CB7 de 69 ut amb l’obligació d’instal·lar a més, 6 ut
destinades a serveis de barqueig (no subjectes a cànon), reservar 4 uts per
a centres d’immersió (si s’accepta la millora, el cost serà la meitat del cànon)
LOT 17 SERVEIS NÀUTICS A MOTOR
Ubicació PLATJA DE LLAFRANC
Codi
LM5
Lot format per 15 uts de boies de fondeig destinades a xàrter (embarcacions
Objecte
de lloguer amb o sense patró)
2. A l’epígraf C, del quadre de característiques del Plec de condicions, relatiu al règim econòmic
de les autoritzacions,
2.1. Modificant el paràgraf primer amb el següent redactat: “Les autoritzacions per a l’explotació
del serveis de temporada de les platges i les activitats autoritzades de forma indirecta per
l’ajuntament resten subjectes a la liquidació per part dels autoritzats, a favor de l’ajuntament, del
cànon ofert per cada servei o ús i al cànon fix addicional pels serveis nàutics per estudis de
posidònia, de conformitat amb l’article 26.1 de la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i
ordenació del litoral.
Les autoritzacions per a l’explotació del serveis de temporada no generen cap compromís de
despesa per a l’ajuntament, sense perjudici de l’obligació de fer efectiu directament per part de
l’ajuntament, l’ingrés del cànon corresponent al que estableixi l'Administració de l'Estat a l’article
84 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i l’article 181.1 del Reglament General de la Llei
de Costes.”
2.2. Modificant l’import del cànon corresponent als serveis (EN1-2-3) amb la quantitat de 450 €.
3. A l’epígraf E, del quadre de característiques del Plec de condicions, relatiu a la solvència
tècnica i professional:
3.1. Modificant el punt B.1.2.2 amb el següent redactat: “Disposar d’una estructura empresarial
adequada per a l’execució dels serveis que compti amb els materials necessari i amb l’equip humà
format per monitors degudament inscrits al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport a
Catalunya) i en possessió de la titulació nàutica oficial que els habiliti per a l’ensenyament com a
monitors de pràctiques esportives nàutiques i aquelles altres que corresponguin al servei pel qual
concursi.”
3.2. En el paràgraf del detall de l’acreditació documental del punt B.2.2.2 amb el següent redactat:
Acreditació documental: Relació detallada amb el nom i DNI dels monitors adscrits al servei, amb
la corresponent còpia del certificat d’inscripció en el ROPEC i de la titulació nàutica oficial adient i
del títol de monitor per a l’ensenyament de les pràctiques esportives que corresponguin al servei
pel qual concursi.
3.3. En el paràgraf referit a les empreses de nova creació, amb el següent redactat:
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“B.3. Empreses de nova creació. Per tal de facilitar la màxima concurrència pública, en el cas
d’empreses de nova creació, entenent com a tal les empreses que tinguin una antiguitat inferior a
cinc anys, la solvència tècnica o professional s’acreditarà de la següent forma:
3.1. Per serveis o usos en camps de boies (CB), nàutics (LM), zones d’avarada (ZA) i explotacions
comercials (AC), caldrà presentar degudament omplerta i signada la declaració responsable,
d’acord amb el model de l’Annex 2 d’aquest plec, en virtut de la qual l’empresa assumeix el
compromís d’adscriure a l’execució dels serveis o usos, els mitjans materials suficients per a la
bona execució i que disposa del personal necessari encarregat de prestar els serveis o usos amb
experiència d’almenys en dues (2) temporades, en el últims cinc (5) anys, de característiques
iguals o similars a les del lot que es presenti.
En cas de resultar adjudicatari l’empresari acreditarà les dades declarades, mitjançant la
presentació dels contractes de la/les persona/es identificada/es a la declaració de responsable, si
és per compte aliè, o bé dels documents que acreditin la titularitat del negoci o autorització
atorgada, si és per compte propi, en els que consti de forma detalla l’objecte dels serveis o
tasques encarregades a les persones identificades i el nombre d’elements o superfície autoritzada
per a l’explotació que hagi gestionat.
3.2. Per serveis d’escoles (EN) caldrà presentar degudament omplerta i signada la declaració
responsable, d’acord amb el model de l’Annex 2 d’aquest plec, en virtut de la qual l’empresa
assumeix el compromís d’adscriure a l’execució del serveis, els mitjans materials suficients per a
la bona execució i que disposa del personal necessari encarregat de prestar-la amb experiència
d’almenys una (1) temporada, en el últims tres (3) anys, degudament inscrits els monitors, al
ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya) i en possessió del títol de la
titulació nàutica oficial adient o d’altres de monitor per a l’ensenyament de les pràctiques
esportives que corresponguin al servei pel qual concursi.
En cas de resultar adjudicatari l’empresari acreditarà les dades declarades, mitjançant la
presentació dels contractes de la/les persona/es identificada/es a la declaració de responsable, si
és per compte aliè, o bé dels documents que acreditin la titularitat del negoci o autorització
atorgada, si és per compte propi, en els que consti de forma detalla per cadascuna de les
persones identificades en la declaració de responsable, l’objecte dels serveis o tasques
encarregades, còpia del certificat de la inscripció en el ROPEC i còpia del títol corresponent.”
4. En el Plec de Prescripcions tècniques.
4.1. Adaptar la configuració de l’abalisament, la ubicació i distribució dels serveis i usos, de
conformitat amb els plànols de l’any 2017, seguint les instruccions preceptives de l’informe de
Capitania Marítima de Palamós.
4.2. En el punt 6.5.1. relatiu a la descripció dels espais d’avarada, del varador de la Platja del Port
Bo, amb el següent redactat: “el nombre de barques totals no podrà ser superior a 22 barques i no
podrà sobrepassar la superfície màxima autoritzada”.
5. A les Fitxes d’Activitats corresponent al serveis CB7 i CA6, en els camps descriptius amb els
següents redactats: CB7: “Boies de fondeig per embarcacions d’esbarjo” i CA6: “Canal privatiu
d’entrada i sortida d’embarcacions per a l’escola de vela EN4 i els camps de fondeig CB6 i CB7”.
Segon. Aprovar definitivament el text refós del Plecs de condicions i de Prescripcions tècniques
que regeixen el concurs públic per l’atorgament de les autoritzacions municipals per a la prestació
dels serveis de temporada, que s’estableixen a les platges i zones de domini marítim terrestre del
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terme municipal de Palafrugell, que no necessiten instal·lacions fixes i l’explotació de les quals
correspon a l’Ajuntament, previstes en el Pla d’Usos i Serveis de Temporada de la Platja per l’any
2022.
Els Plecs de condicions i de prescripcions tècniques es publicaran en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament accessible al següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/palafrugell, a
través del qual s’hauran de presentar les corresponents sol·licituds d’autoritzacions.
Tercer. Aprovar la taxa destinada als treballs de seguiment, vigilància i avaluació de l’estat de les
praderies de posidònia, així com al control dels sistemes d’ancoratges, per import de vint-i-cinc
euros (25,00 €), que hauran d’abonar els titulars de l’autorització per cadascuna de les boies de
fondeig autoritzades.
Quart. Convocar el concurs per la licitació pública per a l’atorgament de les autoritzacions per a
l’ocupació i explotació dels serveis de temporada, a les platges i zones en domini públic marítim
terrestre del terme municipal de Palafrugell, dividit en vint-i-un (21) lots, per tal que les persones
interessades, en el termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar de l’endemà del darrer
anunci publicat en el DOGC o en el Perfil del contractant de la Corporació, puguin presentar les
seves propostes.
Cinquè. Facultar a la Mesa de valoració per excloure les propostes que hagin presentat
proposicions fora de termini, que s’hagin presentat a més d’un lot de la mateixa tipologia, que
tinguin errors que no puguin ser esmenats per afectar el principi d’igualtat, que impedeixin
determinar amb caràcter cert de quin és el preu realment ofert i, per tant, impedeixin fer la
valoració de les ofertes, o per haver ofert un cànon amb un import inferior al fixat al Plec de
condicions pel lot pel qual liciti.
Sisè. Condicionar l’eficàcia de l’atorgament de les autoritzacions per a l’ocupació i explotació de
serveis de temporada a les platges i zones marítim terrestre del terme municipal de Palafrugell a
l'autorització anual per part de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la
Generalitat de Catalunya.
Setè. Comunicar aquest acord a les àrees de Qualitat Urbana, Serveis Jurídics i d’Intervenció als
efectes oportuns.
I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.
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