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Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Donar compte de les Resolucions de l'alcaldia 1078/2022 i 1130/2022. Adjudicació serveis
de temporada a les platges
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 16/06/2022 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:

La Junta de Govern Local es dona per assabentada de les resolucions de l’alcaldia números
1078/2022 de 10 de juny, i 1130/2022 de 15 de juny, per les quals s’adjudiquen les autoritzacions
per a l’ocupació i explotació dels serveis de temporada a les platges i zones en domini públic marítim
terrestres del terme municipal de Palafrugell:
LOT 1. CAMP DE BOIES DE FONDEIG. PLATJA DE TAMARIU a la UTE formada pel Club
Nàutic Tamariu, amb NIF G17034935, i Craig Malcolm Clark, amb NIF X0566672K, pel preu
unitari boia de fondeig de 1.625,00 €, realitzant una jornada (de 4h) de neteja del fons marí, a
l’àmbit de l’autorització i entorn immediat, destinant al menys, 2 submarinistes equipats
(botelles, xarxes i/o material complementari necessari) i reservant dues (2) boies, assenyalades
en el Pla d’Usos i Serveis, per a les activitats d’escola o centre d’immersió.
LOT 5. CAMPS DE BOIES DE FONDEIG. PLATJA DE LLAFRANC (ZONA NO PORTUÀRIA) al
senyor Alberto Muñoz Montes, amb NIF 40503476Q, pel preu unitari boia de fondeig de
1.601,00 € i realitzant una jornada (de 4h) de neteja del fons marí, a l’àmbit de l’autorització i
entorn immediat, destinant al menys, 2 submarinistes equipats (botelles, xarxes i/o material
complementari necessari) i reservant dues boies per a escola de vela i dues boies per a escola
d’immersió, assenyalades en el Pla d’Usos i Serveis.
LOT 6. ALTRES EXPLOTACIONS COMERCIALS. PLATJA DE LLAFRANC al senyor Alberto
Muñoz Montes, amb NIF 40503476Q, pel preu per una unitat de boia de fondeig per servei
d’excursions marítimes de 6.101 €, prestant les tasques de d’atenció al públic el senyor JSB
amb la titulació C1 d’àngels.
LOT 7. SERVEIS NÀUTICS A MOTOR. PLATJA DE LLAFRANC al senyor Alberto Muñoz
Montes, amb NIF 40503476Q, pel preu unitari per boia destinada per al lloguer d’embarcacions
nàutiques tipus xàrter amb patró o sense de 2.000€ i adscriure a l’execució del servei les
següents embarcacions:
6ª230-114-19
6ªGIR2-26-19
6ª233-83-18
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6ª233-77-18
6ª233-78-18
6ª233-79-18
6ª233-41-17
6ª233-40-17
6ªBA2-68-15
6ªGIR-2-58-15
6ªGIR-2-1-15
6ªGIR-2-15-13
6ª233-16-12
6ª233-11-12
6ªBA5-9-10
LOT 8. GANDULES a la senyora Eva Negra Ferrer, amb DNI 40513538G, pel preu per 02
d’ocupació de 227,00 €, amb la reserva de cinc (5) unitats de gandules per persones amb
mobilitat reduïda o discapacitat, que s’identificaran permanentment de manera diferenciada
amb el text SERVEI INCLUSIU als laterals de l’estructura de les gandules, i seran totes de la
mateixa gamma cromàtica, ubicant-se el més properes a l’aigua i les zones de passarel.la i
disposant de 15 unitats de gandula, noves o adquirides posteriorment a l’1/01/2021
LOT 9. ESCOLA/LLOGUER DE CAIACS I PADDEL SURF PLATJA DE LLAFRANC a la
senyora Eva Negra Ferrer, amb DNI 40513538G, pel preu per m2 d’ocupació de 706,00 €,
disposant durant tota la temporada d’un desfibril·lador extern automàtic amb personal format
per l’ús de l’equip i realitzant gratuïtament activitats una al mes de juliol i una altra al mes
d’agost, destinades als casals municipals, relacionades amb els esports nàutics objecte del
lot (lloguer de caiacs, paddle surf o altres), amb el suport tècnic necessari per a què els
participants puguin desenvolupar l’activitat prevista per a un mínim de 51 a 60 persones.
LOT 10. CAMP DE BOIES DE FONDEIG A LA PLATJA DEL CANADELL al senyor Ramon
Lopez Quesada, amb DNI 23755337V, pel preu de unitari per boia de fondeig de 1.002,00 €
realitzant una jornada (de 4h) de neteja del fons marí, a l’àmbit de l’autorització i entorn
immediat, destinant al menys, 2 submarinistes equipats (botelles, xarxes i/o material
complementari necessari).
LOT 12. ESCOLA/LLOGUER DE CAIACS I PADDEL SURF A LA PLATJA DEL CANADELL
al senyor Adrià Verges Negra, amb DNI 41527063B, pel preu m2 d’ocupació de 507,00 €
disposant durant tota la temporada d’un desfibril·lador extern automàtic amb personal format
per l’ús de l’equip i realitzant gratuïtament activitats una al mes de juliol i una altra al mes
d’agost, destinades als casals municipals, relacionades amb els esports nàutics objecte del
lot (lloguer de caiacs, paddle surf o altres), amb el suport tècnic necessari per a què els
participants puguin desenvolupar l’activitat prevista per un mínim de 51 a 60 persones.
LOT 13. ALTRES EXPLOTACIONS COMERCIALS. PLATJA DEL PORT-BO-CALAU al
senyor Sergi Rodríguez Basolí, amb 53123272B, pel preu per una unitat de boia de fondeig
per servei d’excursions marítimes de 3.030,00 € realitzant les tasques d’atenció al públic
indistintament pel senyor SRB amb idioma anglès amb la titulació C1 i la senyora JG amb
idioma anglès i alemany amb titulació C1.
LOT 14. ESCOLA DE VELA A LA PLATJA DE CALAU al Club Vela Calella, amb NIF
G17096298, pel preu per m2 d’ocupació de 51,00 €, disposant durant tota la temporada d’un
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desfibril·lador extern automàtic amb personal format per l’ús de l’equip i realitzant
gratuïtament activitats, com a mínim una al mes de juliol i una altra al mes d’agost,
destinades als casals municipals, relacionades amb els esports nàutics objecte del lot
(lloguer de caiacs, paddle surf o altres), amb el suport tècnic necessari per a què els
participants puguin desenvolupar l’activitat prevista per un mínim de 51 a 60 persones.
LOT 15. CAMP DE BOIES DE FONDEIG. PLATJA DE CALAU-PORT PELEGRÍ al Club
Vela Calella, amb NIF G17096298, pel preu unitari boia de fondeig de 1.375,00 €, realitzant
una jornada (de 4h) de neteja del fons marí, a l’àmbit de l’autorització i entorn immediat,
destinant al menys, 2 submarinistes equipats (botelles, xarxes i/o material complementari
necessari) i reservant 4 boies per a les activitats d’escola o centre d’immersió, assenyalades
en el Pla d’Usos i Serveis.
LOT 20. ZONA D’AVARADA. PLATJA DE LLAFRANC-ZONA PORTUÀRIA al Grup Pesca
Esportiva de Palafrugell, amb G17153552, pel preu m2 d’ocupació per avarada de barca de
18,31 € i organitzant tres activitats lúdico-cultural, obertes al públic general i de caràcter
gratuït, durant els mesos de juny a setembre, que versi sobre el coneixement del mar, les
activitats marítimes, la sostenibilitat al medi litoral i/o similars

LOT 2 SERVEIS NÀUTICS A MOTOR. PLATJA DE TAMARIU a Tamariu Paco Boats, SL amb NIF
B55018956, pel preu unitari per boia destinada per al lloguer d’embarcacions nàutiques tipus xàrter
amb patró o sense de 1.250 euros i adscriure a l’activitat les següents embarcacions amb matrícula 6a
236 - 67 – 21, 6a 230 - 49 – 19, 6a 230 - 60 – 19, 6a 230 - 67 – 18, 6a 233 - 57 – 17, 6a 233 - 56 – 17, 6a
GIR-2 - 72 – 16 i 6a 233 - 22 – 15 i les embarcaciones Vorza 500 Open, amb motor Suzuki DF50 ATL Nº
05003F-241557, Vorza 500 Open Plus ES IDBV4119C222, Twister HSD nº CN-HFMB0813F616, Twister
HSD nº CN-HFMB0839F616, GOLDENSHIP model X275 nº CNHFB28114J121 i GOLDENSHIP model
X275 nª CN-HFB28112J121 i GOLDENSHIP model nº CN-ZHYD4215D222, pendents de matriculació.
LOT 3. ESCOLA/LLOGUER DE CAIACS I PADDLE SURF, Platja de Tamariu a l’empresa Kayaking Costa Brava
SL, amb NIF B55291355, pel preu per m2 d’ocupació de 554,00 €, disposant durant tota la temporada
d’un desfibril·lador extern automàtic amb personal format per l’ús de l’equip i realitzant gratuïtament
activitats una al mes de juliol i una altra al mes d’agost, destinades als casals municipals, relacionades
amb els esports nàutics objecte del lot (lloguer de caiacs, paddle surf o altres), amb el suport tècnic
necessari per a què els participants puguin desenvolupar l’activitat prevista per a un mínim de 51 a 60
persones.
LOT 4. CAMP DE BOIES DE FONDEIG A LA PLATJA DEL LLAFRANC (Zona portuària) a l’entitat Associació
d’Amics i Veïns de Llafranc, amb NIF G17099466, pel preu de unitari per boia de fondeig de 631,00 €
realitzant una jornada (de 4h) de neteja del fons marí, a l’àmbit de l’autorització i entorn immediat,
destinant al menys, 2 submarinistes equipats (botelles, xarxes i/o material complementari necessari).
LOT 19. ZONA D’AVARADA. PLATJA DE LLAFRANC-ZONA PORTUÀRIA a l’entitat Associació d’Amics i Veïns
de Llafranc, pel preu 770 m2 d’ocupació per avarada de barca de 16,17 €.

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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