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Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Concurs per l'atorgament de les autoritzacions d'explotació dels serveis de temporada a les
platges. Exclusió i lots deserts
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 09/06/2022 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:
Relació de fets
I. En data 27 de gener de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient número 2/2022,
pel concurs per l'atorgament de les autoritzacions d'explotació dels serveis de temporada a les
platges, juntament amb els plecs de condicions i de prescripcions tècniques, a licitar per mitjà de
procediment obert simplificat.
II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci al DOGC núm. 8668 de data
16 de maig de 2022, i al perfil del contractant en data 16 de maig de 2022, presentant-se les
següents empreses licitadores:
Licitador

NIF

Grup Pesca Esportiva de Palafrugell
Associació d'amics i veïns de Llafranc
Adrià Vergés Negra
Eva Negra Ferrer
Club Vela Calella
Club Vela Calella
Jaume Pagès Coloreu
Boies l'Iris Tamariu, SL
Kayaking Costa Brava
Nàutic Tamariu i Craig Malcom UTE
Hidrosferasub XXI, SL
Sergi Rodríguez Basolí
Tamariu Pacoboats SL
Serveis Nautics Baix Empordà, SL
Ramon Lopez Quesada
Alberto Muñoz Montes
Aiguablava Nautic Service, SL
Custom Sailing Costa Brava, SLU

G17153552
G17099466
41527063B
40513538G
G17096298
G17096298
40526043C
B10737955
B55291355
G17034935
X0566672k
B17701343
53123272B
B55018956
B09823360
23755337V
40503476Q
B55291041
B55198964

Data
registre
24/05/2022
25/05/2022
29/05/2022
29/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022

Hora
16:04:36
19:08:47
21:31:31
21:49:22
12:58:02
13:36:15
13:36:15
15:03:55
16:11:09

Núm. Registre
entrada
2022010429
2022010555
2022010773
2022010774
2022010847
2022010853
2022010856
2022010864
2022010867

30/05/2022 17:33:21

2022010874

30/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022

2022010889
2022010891
2022010895
2022010913
2022010933
2022010945
2022010967
2022010978

22:48:21
07:31:15
08:41:15
09:55:01
11:14:07
12:01:52
13:22:20
14:01:24
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III. En data 1 de juny, la mesa de valoració es va reunir per realitzar l’obertura del sobre únic. Amb
caràcter previ va acordar proposar excloure del concurs a les empreses que a continuació es
detallen, pels motius que s’hi exposen:
- Custom Sailing Costa Brava, SLU, amb NIF B55198964, atès que havia presentat la seva
proposta extemporàniament a les 14:01:24, de conformitat amb la clàusula 12.2 del Plec de
condicions.
- Grup Pesca Esportiva de Tamariu, amb NIF G17081753, atès que no va presentar la seva
proposta mitjançant l’eina de Sobre Digital i extemporàniament a les 15:57, de conformitat amb la
clàusula 12.1 i 2 del Plec de condicions.
- Grup Pesca Esportiva de Calella, amb NIF G17304668, atès que no va presentar la seva
proposta mitjançant l’eina de Sobre Digital i extemporàniament a les 15:57 de conformitat amb la
clàusula, 12.1 i 2 del Plec de condicions.
IV. Seguidament els membres custodis del sobre digital van aplicar les credencials i es va procedir
a l’obertura de les propostes presentades en el sobre digital únic, descarregant les ofertes i
donant-ne lectura en acte públic.
Avaluades les propostes, la mesa de valoració, entre d’altres, va acordar proposar excloure del
concurs a les empreses que a continuació es detallen, pels motius següents:
- Aiguablava Nautic Service, SL, amb NIF B55291041, del lot 2 format, per 15 uts de boies de
fondeig destinades a xàrter (embarcacions de lloguer) per no haver ofert un nombre suficient
d’embarcacions per cobrir el servei, incomplint l’objecte del lot.
- Jaume Pagès Coloreu, amb NIF 40526043C, del lot 16 format, per 15 uts de boies de fondeig
destinades a xàrter (embarcacions de lloguer) per no haver ofert un nombre suficient
d’embarcacions per cobrir el servei, incomplint l’objecte del lot.
- Eva Negra Ferrer, amb NIF40513538G, del lot 17 format, per 15 uts de boies de fondeig
destinades a xàrter (embarcacions de lloguer) per no haver ofert un nombre suficient
d’embarcacions per cobrir el servei, incomplint l’objecte del lot.
Fonaments de dret
Plec de condicions.
Apartat A del quadre resum. Autoritzacions objecte d’adjudicació dels lots 2, 16 i 17 formats per 15
unitats de boies de fondeig destinades a xàrter (embarcacions de lloguer amb o sense patró).
Clàusula 12. Presentació de documentació i de proposicions, apartat 2, en el qual es disposa que:
El termini finalitzarà el dia que assenyalat a les 14:00:00 hores, de manera que les ofertes rebudes
amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies i
quedaran excloses del concurs.
Òrgan competent per atorgar les autoritzacions. Junta de Govern Local per delegació de
competències efectuada per l'Alcaldia per Resolució núm. 1343/2019, de data 28 de juny de 2019.
A la vista dels antecedents exposats la Junta de Govern Local adopta els següents:
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Acords
Primer. Excloure del concurs per l’atorgament de les autoritzacions d'explotació dels serveis de
temporada a les platges, les empreses que a continuació es detallen pels motius següents:
- Custom Sailing Costa Brava, SLU, amb NIF B55198964, atès que ha presentat la seva proposta
extemporàniament a les 14:01:24, de conformitat amb la clàusula 12.2 del Plec de condicions.
- Grup Pesca Esportiva de Tamariu, amb NIF G17081753, atès que no ha presentat la seva
proposta mitjançant l’eina de Sobre Digital i extemporàniament a les 15:57, de conformitat amb la
clàusula 12.1 i 2 del Plec de condicions.
- Grup Pesca Esportiva de Calella, amb NIF G17304668, atès que no ha presentat la seva
proposta mitjançant l’eina de Sobre Digital i extemporàniament a les 15:57 de conformitat amb la
clàusula, 12.1 i 2 del Plec de condicions.
- Aiguablava Nautic Service, SL, amb NIF B55291041, del lot 2 format, per 15 uts de boies de
fondeig destinades a xàrter (embarcacions de lloguer amb o sense patró), per no haver ofert un
nombre suficient d’embarcacions per cobrir el servei, incomplint l’objecte del lot.
- Jaume Pagès Coloreu, amb NIF 40526043C, del lot 16 format, per 15 uts de boies de fondeig
destinades a xàrter (embarcacions de lloguer amb o sense patró), per no haver ofert un nombre
suficient d’embarcacions per cobrir el servei, incomplint l’objecte del lot.
- Eva Negra Ferrer, amb NIF40513538G, del lot 17 format, per 15 uts de boies de fondeig
destinades a xàrter (embarcacions de lloguer amb o sense patró), per no haver ofert un nombre
suficient d’embarcacions per cobrir el servei, incomplint l’objecte del lot.
Segon. Declarar deserts els lots que a continuació es detallen:
LOT 11 SERVEIS NÀUTICS A MOTOR
Ubicació PLATJA DEL CANADELL
Codi
LM3
Lot format per 15 uts de boies de fondeig destinades a xàrter (embarcacions de
Objecte
lloguer amb o sense patró)
LOT 16 SERVEIS NÀUTICS A MOTOR
Ubicació PLATJA DEL PORT PELEGRÍ
Codi
LM4
Lot format per 15 uts de boies de fondeig destinades a xàrter (embarcacions de
Objecte
lloguer amb o sense patró)
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 de
Objecte
lloguer amb o sense patró)
LOT 18 ZONA D’AVARADA
Ubicació PLATJA DE TAMARIU
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ZA1
Lot format per una superfície total a la sorra de 555 m2 per a l’avarada
d’embarcacions

LOT 21 ZONA D’AVARADA
Ubicació PLATJA DEL PORT-BO
Codi
ZA4
Lot format per una superfície total a la sorra de 180 m2 per a l’avarada
Objecte
d’embarcacions
Tercer. Publicar el present acord en el Perfil de contractant i notificar-lo de forma individual a les
empreses excloses.
Quart. Convocar concurs extraordinari per a les autoritzacions d'explotació dels serveis de
temporada a les platges dels lots 11, 16, 17, 18 i 21 declarats deserts, amb les mateixes
condicions establertes en el Plec de condicions i plec de prescripcions tècniques de l’expedient
2/2022 de licitacions administratives, atorgant el termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la publicació al Perfil del contractant de la Corporació, perquè es puguin presentar
propostes, ateses les característiques turístiques del municipi i l’imminent inici de la temporada
turística, per tal de garantir l'ús públic del litoral, d’acord amb el Pla d’usos i serveis aprovat pel
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori Direcció General de Polítiques
de Muntanya i del Litoral, de la Generalitat de Catalunya el dia 18 de maig de 2022
RN:USO2021-01015-G.
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. Facultar al senyor Alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la
signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
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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