Informe sobre C de l’expedient de:
2018GS4 Contracte de concessió de serveis per a l’explotació del port esportiu
d’Aiguablava
De conformitat amb l’establert a l’apartat 15.1 del Plec de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques que regeix en aquest expedient, es crea el comitè d’experts
d’acord amb el que preveu l’article 150.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per les persones següents:
Sr. Enric Martínez Sastre, responsable territorial de la Zona Portuària Sud, la Sra. Margarita
Díez Rilova, responsable territorial de la Zona Portuària Centre, i el senyor Sergi Ocete
Manero, responsable de projecte i obres de la Zona Portuària Nord.
Un vegada valorada la viabilitat econòmica del Pla econòmic- financer presentat pel licitador,
als efectes previstos en l’apartat 6è de la clàusula 15.1, es puntua la documentació aportada
en el sobre C d’acord amb els criteris avaluables mitjançant fórmules a què fa referència el
punt 15.2 del Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de
l’expedient.
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES
En aquest apartat la puntuació màxima serà de (30) punts.
a) Oferta pel cànon d’activitat (10 punts)
Tenint en compte que el cànon d’activitat s’estableix sobre el volum de negoci en una quantia
fins al 10% de la facturació, caldrà especificar el tipus percentual (%) aplicat en la proposta
econòmica presentada, que en cap cas podrà ser superior al 10% de la facturació, amb un
mínim del 2 %.
Valoració i =( Proposta i – 2) x 10
8
El Club Nàutic Aiguablava ofereix un 2%, per això li corresponen 0 punts.

b) Proposta de percentatge de reserva d’ús públic tarifat en nombre (%N i) i superfície (%
Sup i) (mínim 10%) en ambdues (10 punts)
La oferta del 10 % d'ús públic tarifat es puntua amb 0 punts i les ofertes del 20% o més d'ús
públic tarifat amb 10 punts.
Fórmula:
P1 = ( 5 x (%N -10) ) / 10 amb un màxim de 5 punts
P2 = ( 5 x (%Sup -10) ) / 10 amb un màxim de 5 punts
VALORACIÓ = P1 + P2
El Club Nàutic Aiguablava ofereix un 10 % en número i un 10 % en superfície. Per tant, la
puntuació obtinguda es la següent:
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P1= (5 x (10 -10)) /10 = 0
P2 = (5 x (10-10)) /10 =0
VALORACIÓ = 0+ 0= 0
La seva proposta obté 0 punts.
c) Inversió a realitzar durant tot el termini concessional en instal·lacions (10 punts).
En la inversió proposada pel licitador (IL) es valoraran únicament les actuacions associades a
les instal·lacions portuàries i que revertiran o lliuraran a l’administració competent un cop
finalitzat el termini concessional.
En l’Annex 3 apartat c), el Club Nàutic Aiguablava esmenta dues opcions per la seva proposta
d’inversió inicial, en base a desenvolupar l’Alternativa 1 o mantenir la situació actual. En aquest
informe es valorarà únicament la segona opció, d’acord amb l’exposat a la clàusula 6.3 del plec
de clàusules administratives, atès que l’Alternativa 1 queda fóra de l’àmbit portuari.
L’import de la inversió que el Club Nàutic Aiguablava planteja per l’opció a valorar és de 459.000
€ (s/IVA), segons justifica l’estudi d’alternatives presentat. Un cop revisat l’estudi d’alternatives
presentat, s’hi troben les següents actuacions amb una valoració alçada:
Actuació

Import (PEM)

Renovació moll de ribera
Espigó protecció zona banys
Renovació instal·lacions existents
+ punt recàrrega vehicle elèctric
Renovació fondejos
Reparació de molls i reforç
prolongació dic
Millora de l'entorn
Reixa interceptora i separador
hidrocarburs
Seguretat i Salut
Gestió de residus
PEM
PEC

111.400,00 €
103.600,00 €
80.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
376.000,00 €
447.440,00 €

En l’estudi d’alternatives el Club Nàutic Aiguablava afirma que les actuacions relacionades
sumen 379.000€ de PEM i 459.000€ de PEC, un cop revisats els imports es constata que la
suma real seria de 376.000€ de PEM i 447.440€ de PEC, tal i com es mostra a la taula anterior.
No obstant, un cop analitzat l’estudi d’alternatives i contrastat amb el pressupost i amidaments
presentats en el sobre C, s’ha procedit a valorar quines d’aquestes actuacions estan justificades
i es poden considerar com inversió a efectuar dintre de la zona d’adscripció portuària. En la
següent taula es mostra la valoració d’aquestes actuacions:
Valor estudi
alternatives

Renovació moll de ribera

111.400,00 €

Valoració
inversió Ports G.

Motivació valoració Ports Generalitat

En estudi alternatives es va valora erròniament
PEC en comptes de PEM, es considera el valor
93.482,91 € que es presenta en pressupost sobre C

Espigó protecció zona
banys
Renovació instal·lacions
existents + punt recàrrega
vehicle elèctric

Actuació fóra àmbit adscripció, no valorada
0 segons clàusula 6.3 PCA

103.600,00 €

Renovació fondejos

25.000,00 €

No s'adjunta documentació en pressupost
0 sobre C que justifiqui aquesta inversió
No s'adjunta documentació en pressupost
0 sobre C que justifiqui aquesta inversió

Reparació de molls i
reforç prolongació dic

20.000,00 €

No s'adjunta documentació en pressupost
0 sobre C que justifiqui aquesta inversió

Millora de l'entorn

15.000,00 €

Reixa interceptora i
separador hidrocarburs

12.000,00 €

80.000,00 €

Seguretat i Salut

6.000,00 €

Gestió de residus

3.000,00 €

Inclòs en mesures ambientals pressupost sobre
15.000,00 € C
Inclòs en mesures ambientals pressupost sobre
2.140,10 € C
S’aplica el mateix percentatge respecte el PEM
que el presentat en pressupost sobre C
2.591,38 € (2,34%)
S’aplica el mateix percentatge respecte el PEM
que el presentat en pressupost sobre C
959,04 € (0,87%)

PEM

376.000,00 €

114.173,43 €

PEC

447.440,00 €

135.866,38 €

Segons l’exposat, s’han considerat únicament les actuacions situades dintre de la zona
d’adscripció i justificades en el pressupost i amidaments presentats en el sobre C, resultant una
inversió total a efectuar dintre de la zona d’adscripció portuària de 135.866,39 €, desglossada
en les següents partides:
Moll de Ribera
Mesures mediambientals
Seguretat i Salut
Gestió de Residus
TOTAL PEM
TOTAL PEC

93.482,91 €
17.140,10 €
2.591,38 €
959,04 €
114.173,43 €
135.866,38 €

De la inversió resultant, es determinarà el termini atorgat del contracte, d’acord amb el que
preveu l’apartat C del quadre de característiques i la clàusula 8ª del PCAiPT i la fórmula
següent:
Termini concessional màxim = 6 + termini addicional (en números enters) = 12
6

𝑇𝑇𝑇𝑇1
𝑛𝑛
(1+𝑟𝑟)
𝑛𝑛=1

IR = Inversió de referència = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = �

+valor dic de recer

• n = 6 anys
• TO1 = Taxa TO1 d’ocupació
• R = Taxa de descompte, que en nostre cas serà del 4,5%
IL = Inversió proposada pel licitador
(IL - IRT) / 10 % IRT = termini addicional
Atès que la inversió resultant a valorar és de 135.866,38 € (IL), el termini addicional resultant és
0, i per tant es dona el termini de 6 anys previst.
Una vegada establert el termini addicional a atorgar, els punts a obtenir en aquest apartat, es
determinaran d’acord amb la fórmula següent:

Valoració i = 6 x 0 = 0 punts
El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa serà la suma dels diferents punts assignats
en els diferents apartats dels criteris de valoració esmentats.

CN AIGUABLAVA

Canon
0

UPT
0

Inversió
0

Total
0

Avaluació global
La puntuació màxima a obtenir per uns i altres criteris serà de 100 punts.
La puntuació de les proposicions tècniques serà la suma de les puntuacions obtingudes per
cadascun dels aspectes abans enumerats, d’acord amb els criteris descrits.

CN AIGUABLAVA

Sobre B
39,50

Sobre C
0

Total
39,50

Aquesta és la valoració que s’efectua i que es presenta a la Mesa de Contractació de Ports
de la Generalitat.
Barcelona, a data de la signatura electrònica

CPISR-1 Enric
Martinez
Sastre

Firmado digitalmente por CPISR-1 Enric
Martinez Sastre
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ports de la Generalitat, ou=Ports de la
Generalitat, ou=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1 (c)03,
sn=Martinez Sastre, givenName=Enric,
serialNumber=48351630H, cn=CPISR-1
Enric Martinez Sastre
Fecha: 2018.12.10 13:34:41 +01'00'

Sr. Enric Martínez Sastre
Responsable territorial de la
Zona Portuària Sud

CPISR-1 C
Sergi Ocete
Manero

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Sergi
Ocete Manero
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ports de la Generalitat, ou=Zona
Portuària Nord, ou=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu
https://www.catcert.cat/
verCPISR-1CarrecSAFP (c)05, sn=Ocete
Manero, givenName=Sergi, title=Tècnic,
serialNumber=39892036P, cn=CPISR-1 C
Sergi Ocete Manero
Fecha: 2018.12.10 11:53:31 +01'00'

Sr. Sergi Ocete Manero
Responsable de projecte i obres
de la Zona Portuària Nord

CPISR-1
Margarita
Diez Rilova

Firmado digitalmente por CPISR-1 Margarita
Diez Rilova
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ports de la Generalitat, ou=Ports de la
Generalitat, ou=Serveis Públics de Certificació
CPISR-1, ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
verCPISR-1 (c)03, sn=Diez Rilova,
givenName=Margarita,
serialNumber=43432926W, cn=CPISR-1
Margarita Diez Rilova
Fecha: 2018.12.10 14:41:09 +01'00'

Sra. Margarita Díez Rilova
Responsable territorial de la
Zona Portuària Centre

