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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PARTICULARS

I

DE

CAPÍTOL I.- RÈGIM GENERAL DEL CONTRACTE

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
1. Constitueix l’objecte d’aquesta licitació l’atorgament d’autoritzacions municipals per a
l’explotació de determinats serveis de temporada a les platges de Santa Cristina d’Aro,
que s’estableixin a la zona marítimo-terrestre del terme municipal, que no necessiten
instal·lacions fixes i l’explotació de les quals correspon a l’Ajuntament, d’acord amb el
que disposen els articles 53 i 115 i ss de la vigent Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes
i l’article 113 del Reial Decret 876/2014 de 10 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament
general de costes, el Pla d’usos de temporada del domini públic marítim terrestre del
terme municipal de Santa Cristina d’Aro per a les temporades 2017-2021, aprovat per la
Junta de Govern Local en data 20 de febrer de 2017.
2. El lliurament de les autoritzacions municipals als qui resultin adjudicataris quedarà
condicionat a l’aprovació del Pla d’Usos de Temporada per part de l’organisme oficial
competent corresponent.
3. En cas que resolucions dimanant d’instàncies superiors no permetessin l’expedició de
l’autorització municipal per a algun dels serveis previstos, el que en resulti adjudicatari
no tindrà dret a reclamació de cap mena.
4. En el cas que l’autorització s’hagués aprovat sense comptar amb les preceptives
aprovacions dels organismes competents, i aquestes siguin negatives, les primeres
esdevindran nul·les automàticament, sense donar dret a cap mena d’indemnització a favor
de l’adjudicatari, excepte les despeses incorregudes per a la formulació de la sol·licitud
de participació en la licitació que aquestes sí serien en tot cas indemnitzables.
5. Relació de serveis objecte d'autorització. Es liciten les autoritzacions que es detallen a
continuació numerades de la 1 a la 2, en els emplaçaments determinats en el Pla d’usos
per a l’any 2017, que corresponen amb la codificació per a cada autorització detallada en
el següent quadre resum:
1. PLATJA DELS CANYERETS
Número
autorització

1

Objecte d’autorització

Guingueta amb terrassa “BAR”

Superfície màxima
autorització

20 m2 + 30 m2

Codificació
Pla d’Usos.

GU-1

Tipus mínim Cànon 2017
licitació
(*) informatiu

6.000 €

2.712,50€
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2. PLATJA DELS CANYERETS – PLATJA DE CANYET
Número
autorització

2

Objecte d’autorització

Superfície màxima
autorització

Camp de boies i servei de 3.600 m2 – 60 ut
barqueig
Canal
d’entrada
i
sortida
d’embarcacions

Codificació
Pla d’Usos.

CB-2
CA-1

Tipus mínim Cànon 2017
licitació
(*) informatiu

4.500 €

2.655,60€

-.-

(*) L’import del cànon del Servei Provincial de Costes no està inclòs en el tipus mínim de licitació. Es
presenta només a títol informatiu el corresponent a la mateixa tipologia d’ocupació per a l’anualitat 2017 al
qual haurà de fer front els adjudicataris de les autoritzacions mitjançant pagament diferenciat del preu
d’adjudicació de les autoritzacions.

6. Obligacions vinculades a cada un dels serveis objecte d’autorització que els adjudicataris
hauran de fer-se’n càrrec
Autorització núm. 1: guingueta amb terrassa “BAR”:
L’adjudicatari haurà d’instal.lar, obligatoriament i al seu càrrec (comprant-lo o llogantlo), el mòdul serveis (wàter), codificat al Pla d’Usos com WC-1.
Serà un wàter de tipus “químic” adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, ubicat
a la cala Canyerets, que haurà de reunir, també amb caràcter obligatori, les
característiques tècniques que figuren a l’annex 11 del present plec de clàusules, així
com les condicions que s’especifiquin en l’aprovació del Pla d’Usos i a la corresponent
autorització anual d’ocupació.
Autorització núm. 2: Camps de boies i servei de barqueig
L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de l’abalisament de la zona de bany i del canal
d’entrada i sortida d’embarcacions de la platja de Canyerets, i l’abalisament de la zona
de bany a la platja de Canyet, d’acord amb les característiques i condicions que
s’especifiquin en l’aprovació del Pla d’Usos, la Capitania Marítima de Palamós i a la
corresponent autorització anual d’ocupació.

2. MARC JURÍDIC
1. L’autorització es regirà per:
1.1
1.2
1.3

1.4

Aquest plec de condicions.
Aquelles condicions que especialment es puguin establir a l’autorització de
determinats serveis.
El Pla d’usos de temporada del domini públic marítim terrestre del terme
municipal de Santa Cristina d’Aro per a les temporades 2017-2021, aprovat per
la Junta de Govern Local i sotmès a l’aprovació definitiva per la Direcció
General de Ports i Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
L’autorització d’ocupació per a cada anualitat per part d’aquests organismes.
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1.5

La vigència i eficàcia de l’autorització que s’atorgui restarà subordinada i
condicionada a allò que es disposa a la Llei 22/1988, de 29 de juliol, de Costes,
al seu Reglament de desenvolupament i a totes aquelles normes que puguin
dictar els organismes competents.

2. L’autorització s’entendrà atorgada sens perjudici de tercers i de qualsevol altra
autorització exigible per les Administracions estatal i autonòmica.

3. NATURALESA DE LES AUTORITZACIONS
1. Les autoritzacions, l'adjudicació de les quals és objecte d'aquest concurs, tenen
naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions que se suscitin respecte a
la interpretació i compliment de les seves condiciones, derivades d'aquest Plec, serà
competent per conèixer-les la jurisdicció contenciós-administrativa.

4. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I PERFIL DEL CONTRACTANT
1. Amb la finalitat d’assegurar la transparència, publicitat i l’accés públic, la licitació es
publicarà al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, al qual s’hi pot
tenir accés a través de la pàgina web següent: https://santacristina.cat i al Butlletí oficial de la
Província de Girona (BOPG).

5. DURADA DE L’AUTORITZACIÓ, TERMINI I PRÒRROGUES
1. Les autoritzacions dels serveis seran per a les temporades 2018 a 2020, llevat de
decisions d’instàncies superiors o circumstàncies de força major ho impedeixin.
En el cas que l’adjudicatari vulgui renunciar a l’autorització atorgada, s’haurà de comunicar
expressament abans del 15 de gener de la temporada entrant.
L’autorització municipal s’entendrà condicionada a l’aprovació del Pla d’usos per part
del departament competent en matèria d’ordenació del litoral de la Generalitat de
Catalunya i a la Capitania Marítima de Palamós, i a l’autorització d’ocupació per cada
anualitat per part d’aquests organismes.
En el supòsit que els organismes referits al punt anterior introduïssin modificacions o es
revoqués l’autorització després d’haver estat adjudicada per part de l’Ajuntament, aquest
podrà deixar sense efecte l’autorització o la pròrroga municipal corresponent, sense que
la persona titular de l’autorització tingui dret a ser indemnitzada per l’Ajuntament. El
titular de l’autorització tampoc tindrà dret a ser indemnitzat quan l’Ajuntament revoqués
aquella per raons justificades d’interès públic.
2. Les autoritzacions podran ser prorrogades per una temporada més, la 2021, amb les
següents especificacions:
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Serà requisit per l’obtenció de la pròrroga que el sol·licitant estigui al corrent dels cànons
dels anys anteriors i que no hagi estat sancionat per cap falta greu durant la/es temporada/es
anterior/s.
La sol.licitud de pròrroga haurà de ser formulada davant l’Ajuntament a partir de l’1 de
gener i com a data límit el dia 30 de gener de l’any 2021, i serà atorgada o denegada per
acord de Junta de Govern Local en el termini màxim de dos mesos, entenent-se que queda
acceptada tàcitament si no s’adopta cap resolució expressa al respecte dins d’aquest
termini, i sempre que l’adjudicatari sol.licitant es trobi al corrent de pagament del cànon
dels anys anteriors.
En el supòsit que després d’haver-se formalitzat la pròrroga de l’adjudicació, tàcita o
expressament, no s’autoritzés l’ús que li correspondria al Pla d’usos per les platges, la
pròrroga acordada esdevindrà extingida i sense efectes.
En aquest darrer supòsit, l’adjudicatari no tindrà dret a cap tipus d’indemnització, sense
perjudici del previst al punt següent.
Quan per causa no imputable a l’adjudicatari no s’obtingués la pròrroga o aquesta s’hagués
de considerar extingida de conformitat amb el previst en els punts anteriors, tindrà dret a
percebre de l’Ajuntament, qui adquirirà la propietat dels actius que indemnitzi, la part no
amortitzada de la inversió efectuada durant els anys d’adjudicació, com provable a través
de documents d’adquisició (factures, contractes, etc.) amb data del període d’adjudicació,
d’acord amb els següents barems d’amortització:
Autorització de 3 anys
+ 1 de pròrroga
ANY
%
2018
20
2019
40
2020
60
2021
80
S’entén que la inversió fa referència exclusivament a elements infraestructurals materials, i
per tant no s’inclou facturació de muntatge, contractes d’assegurança, contractes laborals,
despeses d’instal·lació i/o connexió elèctrica o d’aigua i factures de productes de consum
en estoc.
En el cas de pròrroga de l’adjudicació, el cànon inicial (preu ofertat) es veurà incrementat
amb el percentatge d’evolució que experimenti l’IPC general a Catalunya de l’any anterior
al de l’obtenció de la pròrroga (prenent l’1 de març com a data de referència).
3. Quan no es produís la pròrroga de l’autorització per causes imputables a l’adjudicatari,
sigui per decisió unilateral o per qualsevol dels supòsits previstos en aquest plec de
clàusules, s’entendrà com a extingida l’autorització, quedant l’Ajuntament lliure i facultat
per atorgar l’autorització a qualsevol altra persona física o jurídica que ho sol·liciti.
4. El període anual en què es desenvolupin les activitats dels serveis es determinarà per a
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cada autorització en el Pla d’usos i el Plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques regulador de la present licitació; amb caràcter general aniran del
cap de setmana abans de Setmana Santa fins al 28 d’octubre de cada any, llevat de la
primera temporada que serà a partir de l’adjudicació de l’autorització. En tot cas totes les
autoritzacions adjudicades hauran de prestar el servei corresponent de forma inexcusables
durant els mesos de juliol i agost.
5. Les instal·lacions seran desmuntades i retirades del seu àmbit dins del termini d’una
setmana a comptar des de la data d’acabament de la vigència de les autoritzacions.
6. És requisit indispensable per a l’ocupació anual que l'adjudicatari estigui al corrent
dels cànons dels anys anteriors.

6. DRET APLICABLE
En tot allò no previst expressament en aquest Plec de Clàusules, s'estarà al disposat,
quant a la preparació i resolució d'aquest concurs, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local modificada per la llei 11/99, de 21 d’abril i per la llei
57/2003, de 16 de desembre; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local modificat per les Lleis 39/1988, 10/1993, 42/1994 i 4/1996 i pel
Real Decret legislatiu 2/1994; pel Real Decret 3/2011, de 14 de novembre pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; Real Decret 1098/01, de
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques; i Decret 179/95 de 13 de juny pel que s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis. Quant a les instal·lacions i explotació dels serveis a que es
refereixen les autoritzacions objecte d'adjudicació, Llei 2/2013, de 29 de maig, de
protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de
Costes; Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de Costes.

CAPÍTOL II.- RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE

7. PREU DE LICITACIÓ
1. Els tipus mínims de licitació, millorables a l’alça, per a cada classe d'ús i referit al primer
any de l’autorització, s'estableix a clàusula 1 subapartat 5 d’aquest Plec.
L’adjudicatari de l’autorització núm. 2: camp de boies i servei de barqueig, podrà
canviar part del cànon, 2.500 €, amb la col·locació de les boies d’abalisament de la zona
de bany a la cala del Sr. Ramón, amb les característiques i condicions que s’especifiquin en
l’aprovació del Pla d’Usos i a la corresponent autorització anual d’ocupació.

-9-

2. En el preu que resulti de l'adjudicació conforme als tipus mínims abans referits per
l'autorització de cada tipologia d'usos NO hi està inclosa la quantitat que s'ha d'abonar al
Servei Provincial de Costes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, en concepte de cànon per ocupació de domini públic marítim terrestre.
3. Els imports a satisfer són per temporada.

8. INGRÉS DEL PREU D’ADJUDICACIÓ.
1. El cànon que s’estableix per a cada servei serà el de l’oferta que resulti adjudicatària, i en
cap cas, no podrà ser inferior al tipus mínim que figura a la clàusula 1 d’aquest plec.
2. La persona que resulti adjudicatària de l'autorització ingressarà NECESSÀRIAMENT a
la Tresoreria de l'Ajuntament l'import del tipus d’adjudicació, dins dels següents terminis:
- El 50% del total del cànon: abans del 15 de juny de cada any.
- El 50% restant: abans del 15 d’agost de cada any.
(De cada any que correspongui l’autorització, també en cas de pròrrogues)
La liquidació de pagament del cànon en voluntària s’emetrà durant la segona quinzena del
mes de maig, pel que fa al 50% del total, i durant la segona quinzena del mes de juliol, pel
que fa al 50% restant, de cada any de concessió
3. En cas d’incompliment d’alguns dels referits terminis l’Ajuntament donarà tres dies
d’audiència i resoldrà sobre l’extinció de l’autorització, amb pèrdua de la fiança dipositada,
o la concessió d’un nou i improrrogable termini.
Transcorregut aquest termini sense acreditar haver ingressat l’import corresponent,
constituirà causa d’extinció de l’autorització amb pèrdua de la fiança, quedant
l'Administració municipal lliure per atorgar l’autorització a qualsevol altra persona, d’acord
amb els tipus de licitació establerts en aquest plec.
La manca de pagament del cànon en el període voluntari, a més, comportarà el seu
cobrament per via executiva, amb els recàrrecs, interessos o sancions que legalment
procedeixin.

9. FIANCES I GARANTIES
1. L’adjudicatari proposat resta obligat a dipositar la fiança que estableixi el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el seu ingrés a la Caixa
General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, a disposició de l’esmentada direcció,
en cas que així ho decideixi aquesta administració. L’import serà el que estableixi la
direcció general.
2. Altrament, l’adjudicatari proposat haurà de dipositar una fiança complementària d’un
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5% de l’import final a abonar, que tindrà la consideració de garantia definitiva, per tal
que la Corporació hagi de respondre de les despeses que es puguin ocasionar fruit de
l’execució subsidiària de l’obligació d’aixecar la instal·lació al final de la temporada o de
qualsevol altre obligació, en cas que no es porti a terme per part de l’adjudicatari.
Aquesta fiança li serà retornada a l’adjudicatari en el termini de dos mesos a comptar des
de la retirada de tots els elements a la finalització de l’autorització, amb la obligació de
reposar-la en el cas que l’ajuntament l’hagi hagut d’executar ja sigui totalment o
parcialment.

CAPÍTOL III.- PREPARACIÓ
CONTRACTISTA.

DEL

CONTRACTE

I

SELECCIÓ

DEL

10. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
1. La contractació es durà a terme mitjançant procediment obert i amb varis criteris
d’adjudicació.
2. L’òrgan de contractació serà la Junta de Govern Local.

11. REQUISITS DE CAPACITAT, APTITUD I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS.
1. Els requisits que hauran de complir els licitadors són els següents:
- Ser persona física o jurídica, espanyola o estrangera, la finalitat o l’activitat de la qual
tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts o regles fundacionals o s’acrediti degudament i disposin d’una organització
amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte.
- Tenir plena capacitat d’obrar i no estar sotmès en cap de les prohibicions que
s’estableix en la Llei de contractes del Sector Públic i que les persones físiques i els
administradors de les persones jurídiques no estiguin sotmeses en els supòsits previstos
a la llei 25/93, de 26 de desembre sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni en les de la
Llei 53/84, de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
- Acreditar, en el cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 53/84, de 26 de
desembre i amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte que gaudeix de la
corresponent compatibilitat com també la seva submissió a la normativa
d'incompatibilitats vigent en el moment de la contractació.
2. Els licitadors han d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica, per a la qual
cosa s’estableixen unes condicions mínimes, que hauran d’acreditar-se pels mitjans
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següents, per a procedir a la selecció dels que podran accedir a la present adjudicació:
a)

Solvència econòmica i financera, per a totes dues autoritzacions:
La solvència econòmica i financera s’acreditarà amb el justificant de l’existència d’una
assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de l’activitat pels imports següents:
300.000 € per sinistre i 150.000 € per víctima.
Aquest requisit s’entendrà complert si el licitador inclou en l’oferta un compromís
vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari del contracte.

b)

Solvència tècnica, en funció de la tipologia de servei (autorització) per al qual s’opti:
La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant l’experiència del licitador en els serveis
o activitats de les mateixes característiques al que s’opta en els darrers quatre anys.
b.1) Per a l’autorització núm. 1: Guingueta amb terrassa “BAR”: Declaració
responsable del licitador, d’acord amb el model que consta com annex 4 del
PCAiTP, relacionant els serveis o activitats de les mateixes característiques al que
opta (guinguetes, restauració, ....) gestionats en els últims quatre (4) anys. Si el
licitador no té experiència, acreditarà aquesta solvència amb la descripció de l’equip
tècnic i humà del que disposarà per a la prestació del servei.
b.1) Per a l’autorització núm. 2: camp de boies i servei de barqueig: Declaració
responsable del licitador, d’acord amb el model que consta com annex 4 del
PCAiTP, relacionant els serveis o activitats de les mateixes característiques al que
opta (camps de boies, servei de barqueig, serveis nàutics, ....) gestionats en els últims
quatre (4) anys. Si el licitador no té experiència, acreditarà aquesta solvència amb la
descripció de l’equip tècnic i humà del que disposarà per a la prestació del servei.

12. PROPOSICIONS DELS LICITADORS: LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ
1. Lloc de presentació: Les proposicions per a la licitació s’han de presentar al registre
general d’entrada de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
2. Termini de presentació: S’estableix, en vint (20) dies naturals a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG),
el termini màxim per a la presentació d’ofertes.
S’anunciarà la licitació també en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro www.santacristina.cat/perfildelcontractant.
L’horari de presentació serà de 8 a 13,30 hores, de dilluns a divendres.
Si el darrer dia del termini de presentació fos un festiu, diumenge o dissabte, s’entendrà
prorrogat al primer dia hàbil següent.

- 12 -

3. També podran presentar les ofertes per correu, sempre dins el termini establert. En
aquest cas el licitador haurà de trametre, el mateix dia, el justificant de la data i hora
d’entrada de l’oferta a l’Oficina postal i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de
l’oferta, mitjançant un correu electrònic a secretaria@santacristina.cat, un tèlex o
telegrama,. L’oferta NO serà admesa sense la concurrència dels dos requisits (justificació
de la data d’imposició i anunci a l’òrgan de remissió de l’oferta) els quals hauran d’estar
en poder de l’Ajuntament a la finalització del termini establert de presentació d’ofertes.
Transcorregut, no obstant, deu (10) dies naturals des de la finalització del termini de
presentació de proposicions, sense que s’hagi rebut la proposició enviada per correu,
aquesta no serà admesa en cap cas (article 80 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre
pel qual s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions públiques).
4. Cada licitador només podrà presentar una única proposició. Tampoc no podrà subscriure
cap oferta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurés en més d’una
unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les
sol·licituds que hagi subscrit.
5. Les ofertes hauran de tenir una validesa de dos (2) mesos comptats a partir de la data
d’obertura de les proposicions.
6. Una vegada presentada una proposició no podrà ser retirada.
7. Les sol·licituds presentades i/o anunciades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte.
8. La presentació d’una oferta suposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari de les
clàusules del present Plec

13. PROPOSICIONS DELS LICITADORS: FORMA DE PRESENTAR
1. Les proposicions constaran de tres (3) sobres. Els sobres hauran d’estar tancats,
identificats, en l’exterior, amb indicació de la licitació a la que es concorri, amb les dades
de l’empresa (Nom/Denominació social, CIF/NIF, domicili social, telèfon, correu
electrònic o fax i web, en el seu cas) i signats pel licitador o persona que el representi.
A l’interior de cada sobre s’incorporarà una relació, en full independent, en la que es faci
constar els documents inclosos ordenats numèricament. Tota la documentació haurà d’estar
signada pel licitador o persona que el representi.
Els documents que s’han de presentar poden ser:
Originals
Còpies legitimades per un notari o fedatari públic
2. Les proposicions es presentaran escrites en qualsevol mitjà d’impressió mecànica o
informàtica, i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes
que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l’oferta.
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3. No seran admeses en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri
algunes de les circumstàncies previstes en l’article 60 del TRLCSP sobre prohibicions de
contractar.
4. Consultes: Els interessats podran efectuar qualsevol pregunta o consulta formal sobre
les característiques i l’abast de la documentació posada a la seva disposició en el Perfil
del contractant, dins del termini de sis (6) dies naturals a comptar des de la publicació
dels plecs en el Perfil del contractant.
Per garantir el públic coneixement de totes les preguntes i les seves respostes, els
licitadors les formularan per Internet, a través de l'aplicació prevista en el Tauler
d’anuncis electrònic secció “Dubtes i preguntes”, associat a l’espai virtual de licitació
d’aquesta contractació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament.

14. PROPOSICIONS DELS LICITADORS: CONTINGUT
NOTA
Els annexos que formen part del Plec en format Word, estan disponibles a l’adreça electrònica:
www.santacristina.cat – perfil del contractant

1. Els licitadors presentaran una instància (Annex 1 del PCAiTP) que anirà acompanyada de
tres (3) sobres tancats, d’acord amb les instruccions i contingut que es detallen a
continuació:

Aquest sobre núm. 1 serà únic encara que s’opti als dos serveis, i s’indicarà de manera
clara a quin/s servei/s correspon/en (autorització 1 o 2)

SOBRE NÚM. 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.- Portarà la menció
“Documentació administrativa per a prendre part en la licitació per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporada 2018-2021), corresponent al/s autorització/ns
núm. ........... (s’ha d’indicar l’autorització/ns per a les quals es licita d’acord amb el llistat
de la clàusula 1 d’aquest Plec” (Exp. 0001/2018 H-160.3), i haurà de contenir la
documentació següent:
S’estableix que l’aportació inicial de la documentació acreditativa dels requisits previs (de
capacitat i solvència) exigits en aquesta licitació per contractar amb l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro, a incloure en el sobre núm. 1, se substituiran per una DECLARACIÓ
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EXPRESSA RESPONSABLE del licitador (segons model establert a l’Annex 2 del
PCAiTP), i serà l’únic document a incloure en el sobre “núm. 1”.
En cas que es volgués constituir una unió temporal d’empreses (UTE), comportarà que
també s’hagi d’adjuntar el document de compromís de constituir-la, signat pel
representant de cadascuna de les empreses i en ell s'expressarà la persona a qui designen
representant de la UTE davant l'Administració per a tots els efectes relatius al contracte,
així com la participació que a cadascun d'ells correspongui en la UTE.
La declaració indicarà que el licitador compleix les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Ajuntament. D’aquesta manera, el licitador sobre el qual recaigui la
proposta d’adjudicació del contracte serà l’únic que haurà d’acreditar davant l’Ajuntament,
prèviament a l’Adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels 7 documents exigits
en la clàusula 18 del PCAiTP.
En tot cas, l’òrgan de contractació, per garantir el correcte funcionament del procediment
podrà demanar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació,
que els licitadors aportin documentació acreditativa del compliment de les condicions
establertes per ser l’adjudicatari del contracte.
El moment decisiu per determinar la concurrència dels requisits de capacitat i
solvència exigits per contractar amb l’Ajuntament serà el de finalització del termini
de presentació de les proposicions.

Es presentaran tants sobres núm. 2 com serveis als que es concorri, i s’indicarà de manera
clara a quin servei correspon (autorització núm. 1 o 2)

SOBRE NÚM. 2.- PROPOSICIÓ TÈCNICA I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DELS CRITERIS SUBJECTIUS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR.Portarà la menció “Proposta relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valors per prendre part en la licitació per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a
l’explotació de determinats serveis de temporada a les platges de Santa Cristina d’Aro
(temporada 2018-2021), corresponent al l’autorització núm. ........... (s’ha d’indicar
l’autorització per a les quals es licita d’acord amb el llistat de la clàusula 1 d’aquest Plec”
(Exp. 0001/2018 H-160.3), i haurà de contenir la documentació següent:
Quan un licitador consideri que algun document inclòs en la seva proposició tècnica
ha de ser considerat com a confidencial, haurà de designar expressament els
documents que reuneixin aquest caràcter. Aquesta circumstància haurà de reflectirse clarament (sobre impresa, en el marge o de qualsevol altra manera) en el
document mateix.
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En tot cas el licitador no podrà declarar “tota” l’oferta confidencial d’acord amb el
que disposa l’informe 15/2012 de la Junta Consultiva d’Aragó.
A més caldrà omplir l’annex 6 d’aquest plec

2.1) AUTORITZACIÓ GUINGUETA AMB TERRASSA “BAR”
2.1.1. Índex dels documents presentats.
2.1.2. La documentació que acrediti els criteris d’adjudicació i com a mínim la següent:
Memòria tècnica explicativa amb la descripció escrita de l’activitat a desenvolupar i
dels elements de l’ocupació (guingueta, terrassa, mobiliari, entorn i wàter), que
comprendrà tots els documents necessaris per valorar tècnicament les propostes
presentades a nivell estètic, de disseny, construcció, distribució, qualitats, adaptació a
l’entorn i que incorporarà fotografies i/o catàlegs de la guingueta, terrassa, mobiliari
previst, wàter i altres elements presents a l’ocupació; ubicació dels punts de connexió
a escomeses, sanejament, instal·lació elèctrica, i qualsevol altra informació que
s’estimi convenient poder valorar la proposta d’acord amb els criteris establerts a
l’annex 11 d’aquest plec.
A més, la memòria haurà d’incloure:
- Proposta d’accessibilitat a la guingueta per la gent amb mobilitat reduïda.
- Proposta de millora d’accés a la platja.
- Proposta d’executar qualsevol mesura mediambiental i que millori l’eficiència
energètica del servei, la qual haurà d’explicar:
- Punt de reciclatge per als usuaris i recollida selectiva.
- Participació en la neteja de la platja
Aquesta memòria tindrà una extensió màxima de de 5 pàgines A4 a dues cares no
comptaran com a pàgines les fotografies, catàlegs o plànols
Segons model establert a l’annex 5 del PCAiTP
2.1.3. Document acreditatiu sobre la titularitat o no d’altres servei, i sobre la gestió directa i
personal del servei, segons models establerts a l’Annex 9
2.1.4. Antiguitat del licitador en la prestació del servei en anys anteriors, segons models
establerts a l’Annex 10.
2.1.5. Declaració de confidencialitat, cas que el licitador ho consideri necessari, segons
model establert a l’annex 6 del PCAiTP.
2.1.6. En el cas que el licitador vulgui emprar el fet de ser empresa d’inserció regulades en
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la Llei estatal 44/2007 o disposar d’un nombre de treballador/es discapacitats/ades superior
al 2% de la plantilla, que adopti mesures de promoció social o criteris d’eficiència
energètica i disminució dels impactes negatius en el medi ambient, per resoldre situacions
d’empat, caldrà presentar la Declaració que consta a l’annex 7 del PCAiTP.

2.2) AUTORITZACIÓ CAMP DE BOIES I SERVEI DE BARQUEIG
2.2.1. Índex dels documents presentats.
2.2.2. La documentació que acrediti els criteris d’adjudicació i com a mínim la següent:
Memòria tècnica explicativa on hi haurà de constar la programació, control i
desenvolupament de l’activitat, descripció de barqueig, número i tipologia
d’embarcacions, el calendari, horaris i serveis complementaris, la descripció dels
sistemes de seguretat i la descripció dels treballs de manteniment del material.
Aquesta memòria tindrà una extensió màxima de 5 pàgines A4 a dues cares no
comptaran com a pàgines les fotografies, catàlegs o plànols
2.2.3. Document acreditatiu sobre la titularitat o no d’altres servei, i sobre la gestió directa i
personal del servei, segons models establerts a l’Annex 9.
2.2.4. Antiguitat del licitador en la prestació del servei en anys anteriors, segons models
establerts a l’Annex 10.
2.2.5. Declaració de confidencialitat, cas que el licitador ho consideri necessari, segons
model establert a l’annex 6 del PCAiTP.
2.2.6. En el cas que el licitador vulgui emprar el fet de ser empresa d’inserció regulades en
la Llei estatal 44/2007 o disposar d’un nombre de treballador/es discapacitats/ades superior
al 2% de la plantilla, que adopti mesures de promoció social o criteris d’eficiència
energètica i disminució dels impactes negatius en el medi ambient, per resoldre situacions
d’empat, caldrà presentar la Declaració que consta a l’annex 7 del PCAiTP.

ADVERTIMENT
En el supòsit en que s’incloguin documents del sobre núm. 2 en el sobre núm. 3, la
informació o millores aportades no serà considerada per a la valoració de les ofertes.
En el supòsit en que s’incloguin documents del sobre núm. 3 en el sobre núm. 2, la
proposta serà automàticament exclosa del procediment de licitació.
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Es presentaran tants sobres núm. 3 com serveis als que es concorri, i s’indicarà de manera
clara a quin servei correspon (autorització núm. 1 o 2)

SOBRE NÚM. 3.- PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DELS CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA
(AVALUABLES MITJANÇANT XIFRES O PERCENTATGES –FORMULES-).Portarà la menció “Proposta econòmica i documentació acreditativa relativa als criteris
d’adjudicació d’aplicació automàtica per prendre part en la licitació per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporada 2018-2021), corresponent a l’autorització
núm. ........... (s’ha d’indicar l’autorització per a les quals es licita d’acord amb el llistat de
la clàusula 1 d’aquest Plec” (Exp. 0001/2018 H-160.3), i haurà de contenir la
documentació següent:
3.1. Índex dels documents presentats.
3.2. Oferta econòmica).
3.3. Proposició presentada en relació als criteris objectius d’adjudicació del contracte
diferents del preu, d’aplicació automàtica, que hagin de ser valorats mitjançant l’aplicació
d’una formula que s’estableix a l’apartat A.1 i B.1 de la clàusula 15 de d’aquest plec.
segons model establert a l’annex 8 del PCAiTP
15. CRITERIS QUE HAN DE SERVIR DE BASE A L’ADJUDICACIÓ.
1. S’estableixen una pluralitat de criteris de valoració, objectius i avaluables en base a
judici de valors, que serviran de base per a l’adjudicació del contracte. Aquests s’enumeren
per ordre decreixent d’importància i degudament ponderats.
2. Els criteris a tenir en compte per a la valoració de les ofertes, en funció de l’autorització
a que s’opta, seran:
CRITERIS A TENIR EN COMPTE PER A L’ADJUDICACIÓ DE
L’AUTORITZACIÓ DESTINADA A “GUINGUETA AMB TERRASSA -BAR-“
A.

A.1.- Criteris valorables de forma automàtica mitjançant formules (62 punts)
A.1.1.- Oferta econòmica, mitjançant la següent formula (50 punts)
Pel preu ofert s’atribuiran 50 PUNTS a l’oferta que comporti el compromís de
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pagament d’un preu més elevat i a la resta d’ofertes els punts que corresponguin,
de forma proporcional, aplicant la següent fórmula:
Increment del preu a valorar (en €) x
50 Punts de l’oferta a valorar = ------------------------------------------------Increment més alt del preu (en €)
A.1.2. Compromís de disposar d’estovalles a les taules:

2 punts

A.1.3. Compromís de disposar de vaixella reutilitzable:

2 punts

A.1.4. Compromís de disposar de premsa diària en diferents idiomes

2 punts

A.1.5. Compromís de disposar de trones pels nens

2 punts

A.1.6. Compromís de disposar de productes Km0 a la carta

2 punts

A.1.7. Compromís de disposar d’un espai per informació turística municipal

2 punts

A.2.- Valoració mitjançant criteris que depenen d’un judici de valor

18 punts

A.2.1.- Proposta dels elements, instal·lacions i material per dur a terme el servei, fins a 7
punts.
Presentació d’una memòria explicativa on hi haurà de constar:
a) La homogeneïtat estètica entre els diferents elements (guingueta, passeres,
terrassa, mobiliari i wàter), a nivell compositiu, forma, color, disseny i
adaptació a l’entorn. Es valorarà la congruència i homogeneïtat entre els
diferents elements presents a l’ocupació, la claredat en la proposta que
permeti visualitzar en el seu conjunt l’ocupació, la coloració i tipologia
triada pel licitador, l’adaptació a l’entorn; la instal·lació d’aigua tant interior
com punt de connexió a xarxa general amb indicació del traçat, de
sanejament, elèctrica, representació gràfica de retolacions previstes. Els
materials emprats i facilitat de reposició en cas de desperfectes per actes
vandàlics, dels elements i materials utilitzats (fins a 5 punts).
b) Proposta d’accessibilitat a la guingueta per la gent amb mobilitat reduïda i
proposta de millora d’accés a la platja (fins a 2 punts, 1 punt per cada
subapartat).
A.2.2.- Proposta d’executar qualsevol mesura mediambientals i que millorin l’eficàcia
energètica del servei, fins a 4 punts.
a) Les solucions d’estalvi d’aigua i d’energia utilitzades (si escau), entenent
com a tal la previsió de sistemes que minimitzin la utilització d’aigua, la
minimització del consum energètic, la minimització de l’emissió lluminosa
cap a l’entorn proper, etc.... Per la inclusió d’un airejador en totes les
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aixetes (1 punt), per la inclusió d’aixeta temporitzada de baix consum en el
wàter (1 punt), per la inclusió de cisterna de doble descàrrega en el wàter (1
punt), per instal·lar tota la il·luminació LED o de baix consum (1 punt)
A.2.3. Quan el licitador opti a un sol servei i no sigui titular de cap altra
autorització/concessió de serveis de temporada a les platges del municipi ni en altres
municipis costaners, i que es comprometi a la gestió directa i personal de l’explotació
durant el període de vigència de la concessió
fins a 4 punts
Respecte al fet d’optar a un sol servei i de no ser titular de cap altra autorització/concessió de
serveis de temporada de platges al municipi ni en altres municipis costaners, es prendrà com a
referència la data de l’últim dia de presentació d’ofertes.
La gestió directa i personal a la que es fa referència serà la que realitzi la persona física que
signa la proposta de licitació o, en el cas de persones jurídiques, la persona física que ostenti
poder suficient per a representar a la persona jurídica i que signi l’oferta de licitació en
representació d’aquesta.
Per tal d’acreditar els dos extrems anteriors, els licitadors presentaran una declaració jurada
segons model establert a l’Annex 9, sense aquest requisit no se’l donarà cap punt en aquest
apartat.

A.2.4. Participació en la neteja de la platja

fins 2 punts

A.2.5. Punt de reciclatge per als usuaris i recollida selectiva

fins 1 punt

D’acord amb l’establert a la clàusula desena la memòria tècnica tindrà un màxim de 5
pàgines A4, a dues cares. no comptaran com a pàgines les fotografies,catàlegs o plànols
Serà criteri D’EXCLUSIÓ no complir amb les característiques mínimes dels
equipaments establerts a l’annex 11 o no assolir una puntuació mínima de 9 punts en
aquest apartat (valoració dels criteris que depenen d’un judici de valors (sobre núm. 2).

CRITERIS A TENIR EN COMPTE PER A L’ADJUDICACIÓ DE
L’AUTORITZACIÓ DESTINADA A “CAMP DE BOIES I SERVEI DE
BARQUEIG”
B.

B.1.- Criteris valorables de forma automàtica mitjançant fórmules

30 punts

B.1.1.- Oferta econòmica, mitjançant la següent fórmula (30 unts)
Pel preu ofert s’atribuiran 50 PUNTS a l’oferta que comporti el compromís de
pagament d’un preu més elevat i a la resta d’ofertes els punts que corresponguin,
de forma proporcional, aplicant la següent fórmula:
Increment del preu a valorar (en €) x
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30 Punts de l’oferta a valorar = ------------------------------------------------Increment més alt del preu (en €)

B.2.- Valoració mitjançant criteris que depenen d’un judici de valor

18 punts

B.2.1.- Programació, control i desenvolupament de l’activitat, fins a 10 punts.
Presentació d’una memòria explicativa on hi haurà de constar la programació, control
i desenvolupament de l’activitat, descripció de barqueig, número i tipologia
d’embarcacions, el calendari, horaris i serveis complementaris, la descripció dels
sistemes de seguretat i la descripció dels treballs de manteniment del material.
S’atribuirà la puntuació en funció a la major efectivitat del servei i la funcionalitat dels
materials i el seu manteniment.
B.2.2. Quan el licitador opti a un sol servei i no sigui titular de cap altra
autorització/concessió de serveis de temporada a les platges del municipi ni en altres
municipis costaners, i que es comprometi a la gestió directa i personal de l’explotació
durant el període de vigència de la concessió
fins a 4 punts
Respecte al fet d’optar a un sol servei i de no ser titular de cap altra autorització/concessió de
serveis de temporada de platges al municipi ni en altres municipis costaners, es prendrà com a
referència la data de l’últim dia de presentació d’ofertes.
La gestió directa i personal a la que es fa referència serà la que realitzi la persona física que
signa la proposta de licitació o, en el cas de persones jurídiques, la persona física que ostenti
poder suficient per a representar a la persona jurídica i que signi l’oferta de licitació en
representació d’aquesta.
Per tal d’acreditar els dos extrems anteriors, els licitadors presentaran una declaració jurada
segons model establert als Annexos 9, sense aquest requisit no se’l donarà cap punt en aquest
apartat.

B.2.3. Participació en la neteja de la platja

fins a 2 punts

B.2.4. Punt de reciclatge per a els usuaris i recollida selectiva

fins a 1 punt

B.2.5. Proposta de millora d’accés a la platja

fins a 1 punt.

D’acord amb l’establert a la clàusula desena la memòria tècnica tindrà un màxim de 5
pàgines A4, a dues cares. no comptaran com a pàgines les fotografies,catàlegs o plànols
Serà criteri D’EXCLUSIÓ no assolir una puntuació mínima de 9 punts en aquest
apartat (valoració dels criteris que depenen d’un judici de valors (sobre núm. 2)).
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3. COM A CRITERI DE DESEMPAT: En relació amb la puntuació final, en el cas que,
finalment, hi hagi un empat en la puntuació de les ofertes presentades, es resoldrà de la
següent manera:
3.1. Tindrà preferència l’experiència del licitador, i se li atribuiran 0,2 punts per any que
hagi estat adjudicatari d’un servei similar, dins dels últims deu anys, segons model
establert a l’Annex 10.
3.2. En cas de continuar l’empat, tindran preferència en l’adjudicació del contracte, les
proposicions presentades per les empreses d’inserció regulades en la Llei estatal
44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que
compleixin amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta
consideració.
3.3. En cas de persistir l’empat, tindran preferència en l’adjudicació del contracte, les
proposicions presentades per les empreses que hagin acreditat tenir en la seva plantilla
un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2%.
Si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat, quant a la proposició més
avantatjosa, acreditin tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al 2%, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte el licitador
que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva
plantilla.
Per als supòsits 4.1 i 4.2 caldrà haver presentat la corresponent declaració del licitador
(d’acord amb els models que consten con a annex 7 del PCAiTP sobre les condicions per
resoldre situacions en cas d’empat en la puntuació final, que tot i ser un criteri de
solvència caldrà incorporar al sobre núm. 3.
3.4. En cas de continuar l’empat, s’adjudicarà el contracte al licitador que hagi obtingut
la major puntuació en els criteris que depenen d’un judici de valor.
3.5. Si continua l’empat, s’adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més baixa.
3.6. En cas de persistir l’empat, es decidirà l’adjudicació per sorteig davant el Secretari
de l’Ajuntament.

16. MESA DE VALORACIÓ
1. Estarà constituïda per:
•

President:

Xavier Sala i Congost, alcalde, o qui delegui

•

Vocals:

Sílvia Fonoll i Rivas, regidora, o qui delegui
Sonia Pujol Valls, regidora, o qui delegui
Jordi Taberner i Costa, enginyer municipal, o en qui delegui
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Miquel Coma i Tarrés, secretari-interventor, o en qui delegui
•

Secretari mesa:

Xavier Ferrer i Vendrell o qui delegui

17. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES PROPOSTES
1. La qualificació de la documentació presentada (ofertes) s’efectuarà per la Mesa de
contractació. El President ordenarà l’obertura dels sobres que la continguin, i el Secretari
certificarà la relació de documents que figuren en cada un d’ells.
2. D’acord amb l’article 8.f) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, referent a la unificació de les reunions de la mesa de
contractació en un sol acte, amb una fase prèvia interna i una altra fase posterior de caràcter
públic, es determina el procediment d’actuació de la Mesa de contractació.
3. En la fase interna, la Mesa de contractació, constituïda a l’efecte, es reunirà a partir del
primer dia hàbil següent a la finalització del termini per presentar proposicions, en acte no
públic, procedirà a l’obertura del sobre “núm. 1”, i qualificarà la documentació
presentada.
En cas d’haver anunciat l’enviament de proposicions per correu i havent transcorregut deu
(10) dies naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions,
l’obertura del sobre “núm. 1” s’efectuarà el dia següent a aquell en què s’hagin rebut les
ofertes procedents de l’Oficina de Correus. Així mateix, no s’admetran aquelles ofertes que
es rebin amb posterioritat al desè (10) dia de finalització de presentació de proposicions.
Si s’observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho
comunicarà verbalment, per fax o per e:mail als licitadors afectats perquè ho corregeixin o
ho esmenin davant la pròpia Mesa, en un termini no superior a tres (3) dies hàbils.
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats, o requerir-les perquè en presentin de complementaris, atorgant-li un termini de
cinc (5) dies naturals per realitzar-ho.
La manca de presentació de la documentació que s’ha d’incloure en el sobre “núm. 1” serà,
per si sola, causa d’exclusió de la licitació (llevat que la Mesa de contractació consideri que
es un vici esmenable), així com també ho serà la manca d’esmena dels defectes indicats
anteriorment en el termini establert.
Qualificada la documentació i esmenats, en el seu cas, els defectes observats, la Mesa
procedirà a declarar els admesos, els exclosos i les causes de les seva exclusió.
4. Seguidament, sempre que sigui possible, en el mateix acte no públic es procedirà a
l’obertura del sobre “núm. 2” (criteris que depenen d’un judici de valor).
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Prèviament, la Mesa donarà a conèixer les proposicions admeses i les rebutjades en els
termes que estableix l’article 83 del RGLCAP. Seguidament, es procedirà a l’obertura dels
sobres dels licitadors admesos per ordre de presentació, deixant constància a l’acta de la
relació de documents incorporats a la plica. Posteriorment la documentació es traslladarà
al/s tècnic/s municipals a efectes d’emissió d’informe de valoració tècnica de conformitat
amb els criteris d’adjudicació del contracte avaluables en base a un judici de valor.
La Mesa de contractació podrà requerir a les empreses licitadores perquè presentin
documentació necessària complementària de la que es troba inclosa en aquest sobre o,
sempre que resultés precís, l’esmena d’errors i omissions en la documentació aportada.
Atorgant un termini no superior a sis (6) dies hàbils.
El/s Tècnic/s Municipal/s en qualsevol moment de la fase d’estudi de les ofertes podrà
requerir als licitadors que consideri convenient a fi que formulin aclariments al contingut de
la proposta i/o exposin les seves proposicions en un acte al que podran assistir acompanyats
del seus assessors. Podran també, si ho consideren convenient, sol·licitar els informes que
estimin oportuns per a la seva valoració i, un cop efectuada la valoració de les proposicions
en relació als criteris d’adjudicació del contracte, elevarà a la Mesa de Contractació
l’informe de proposta d’adjudicació del contracte.
Finalment, la Mesa efectuarà la corresponent puntuació de les ofertes en relació als sobres
“núm. 2”, la qual es donarà a conèixer prèviament en l’acte públic d’obertura dels sobres
“núm. 3”.
5. En la fase pública, una vegada realitzades les actuacions anteriors, a partir del tercer (3)
dia natural posterior a l’obertura del sobre “núm. 2”, la Mesa de contractació procedirà, en
sessió pública, a l’obertura del sobre “núm. 3”. En horari a determinar, comunicat
prèviament als licitadors presentats pel correu electrònic o fax que hagin indicat a la
documentació presentada i/o pel Perfil del contractant de l’Ajuntament.
Obert l’acte, en primer lloc es donarà a conèixer el resultat de la valoració i puntuació
atorgades per la Mesa de contractació a les ofertes en aplicació dels criteris d’adjudicació
que depenguin d’un judici de valors.
Seguidament, es procedirà a l’obertura dels sobres “núm. 3” dels licitadors admesos i es
traslladarà l’expedient als Tècnics Municipals perquè emetin informe de valoració en
relació als criteris d’adjudicació qualificables mitjançant la mera aplicació de fórmules
(criteris objectius d’aplicació automàtica).
El/s Tècnic/s Municipal/s en qualsevol moment de la fase d’estudi de les ofertes podrà
requerir als licitadors que consideri convenient a fi que formulin aclariments al contingut de
la proposta i/o exposin les seves proposicions en un acte al que podran assistir acompanyats
del seus assessors. Podran també, si ho consideren convenient, sol·licitar els informes que
estimin oportuns per a la seva valoració i, un cop efectuada la valoració de les proposicions
en relació als criteris d’adjudicació del contracte, elevarà a la Mesa de Contractació
l’informe de proposta d’adjudicació del contracte.
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6. La Mesa de contractació, abans de formular la seva proposta d’adjudicació, podrà
sol·licitar quants informes tècnics consideri precisos i mantinguin relació amb l’objecte del
contracte. A la vista d’aquests informes, la Mesa de Contractació elevarà a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació a favor del licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
7. La proposta d’adjudicació, en una nova fase interna, juntament amb les proposicions i la
seva documentació annexa, les actes de la Mesa i, si s’escau, els informes tècnics requerits,
es remetran a l’òrgan de contractació competent per tal que resolgui el procediment
d’adjudicació regulat en aquest plec.
8. La proposta d’adjudicació que realitzi la Mesa de contractació no crearà cap dret a
favor de l’adjudicatari proposat.
9. L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro podrà declarar deserta la licitació si cap de les
ofertes rebudes no resulta suficientment satisfactòria.

CAPÍTOL IV.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

18. ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS
1. Seguidament, l’òrgan de contractació resoldrà sobre la validesa o nul·litat de l’acte
licitatori, i declarat vàlid, classificarà, d’acord amb els criteris assenyalats en aquest Plec,
per ordre decreixent, les proposicions.
2. L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament
més avantatjosa perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del següent a
aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació següent:
2.1. Els 7 documents (originals o compulsats) que es relacionen tot seguit i que esdevenen
de la declaració expressa responsable de la clàusula 14.1 del PCAiTP, declaració inclosa
en el “sobre 1”. El moment decisiu per determinar la concurrència dels requisits de
capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Ajuntament serà el de finalització del
termini de presentació de les proposicions, per la qual cosa la documentació acreditativa
no es podrà referir a una data posterior.
A.1. Índex dels documents presentats.
A.2. Acreditació de la personalitat jurídica i de la capacitat d’obrar:
- Quan es tracti de persones físiques (empresari individual i professional) s’aportarà el
DNI o document equivalent, el número d’identificació fiscal (NIF) i acreditació, si és
el cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic mercantil.
- Quan es tracti de persones jurídiques espanyoles, s’acompanyarà de l'escriptura o
document de constitució o modificació, els estatuts o l’acta constitucional en què
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constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits en el
Registre Mercantil o en el qual correspongui, a més del Número d’Identificació Fiscal
(NIF).
L’escriptura haurà de constar com objecte social, que la finalitat o activitat de
l’empresa té relació directa amb l’objecte del contracte, definit a la clàusula 1 del
PCAiTP (OBJECTE del contracte).
- La capacitat d’obrar dels licitadors estrangers d’estats membres de la Comunitat
Europea o d’estats signataris de l’acord de l’Espai econòmic europeu, s’acreditarà per
la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estan
establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat en els
termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries
d’aplicació.
La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de
l’Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual estigui el domicili de l’empresa.
A.3. Document acreditatiu de la representació. En el cas que la persona que signa la
proposició representi una empresa o una persona individual, s’acompanyarà de
l’escriptura de poder, o document equivalent, juntament amb el DNI de l’apoderat o
dels apoderats.
A.4. Declaració responsable de no trobar-se sotmès a cap de les prohibicions per a
contractar, conforme als articles 60 i 61 del TRLCSP, d’acord amb el model establert a
l’annex 3 del PCAiTP. També hi ha de constar expressament la circumstància que
l’empresa es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, imposades per les
disposicions vigents.
A.5. Declaració responsable de pertinença o no-pertinença a empreses del mateix
grup. Quan empreses del mateix grup, entenent com a tal aquelles que es trobin en
qualsevol dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Començ, concorrin a una mateixa
licitació, hauran de presentar la corresponent declaració, als efectes d’allò que disposa
l’article 86 RGLCAP. Si no hi concorregués aquesta circumstància, igualment s’haurà
de presentar aquesta declaració fent constar expressament que l’empresa no pertany a
grup d’empreses respecte de cap de les que es presenten a la mateixa licitació.
A.6. Solvència econòmica, financera i, tècnica o professional. S’acreditarà mitjançant
la documentació establerta a la clàusula 11 del PCAiTP.
Respecte a la solvència tècnica, es ponderarà si la documentació presentada acredita
que el licitador disposa de suficient experiència i mitjans per executar correctament
l’autorització, tenint en compte allò establert a la clàusula 11.
A.7. Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les empreses
estrangeres, en els casos en què el contracte s’executi a l’Estat espanyol, hauran de
presentar una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecte
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poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre al licitador.
Les empreses estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduïts de forma
oficial al castellà o català.
2.2. Els certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
Hisenda i amb la Seguretat Social.
2.3. El certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament (s’incorporarà d’ofici per l’Ajuntament).
2.4. El justificant d'haver constituït la garantia definitiva.
2.5. El justificant d’haver abonat les corresponents despeses dels anuncis de licitació, cas
que n’hi hagin.
2.6. En cas que el licitador hagi acreditat la solvència amb la descripció de l’equip tècnic i
humà del que disposarà per a la prestació del servei, haurà d’acreditar de disposar
efectivament dels mitjans personals i materials que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte, i que aquests són suficients, acreditant
específicament, que els treballadors que ocuparan per executar el contracte estan afiliats i
donats d’alta a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la
presentació dels TC2.
Alternativament, en cas de no tenir encara contractats els treballadors que s’ocuparan en
l’execució del contracte, una declaració responsable conforme acreditarà l’afiliació i alta
de tots ells quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de la prestació de
l’activitat
2.7. En el seu cas, còpia legitimada o confrontada de la pòlissa de responsabilitat civil en
vigor, de les condicions particulars i generals que regulin l’assegurança i el rebut de
pagament de la prima.
2.8. Declaració d’alta de l’IAE i últim rebut corresponent al municipi de Santa Cristina
d’Aro, o declaració responsable de no subjecció a aquest tribut.
2.9. Exemplar de les tarifes per tal de segellar-lo, el qual haurà de fixar en la instal·lació
en lloc visible.
3. El requeriment que efectuï l’òrgan de contractació té la consideració d’acte tràmit i
d’impuls de l’expedient.
4. Si el licitador no compleix de forma adequada amb el requeriment en el termini
assenyalat, s'entendrà que el licitador ha renunciat a la licitació i es procedirà a
demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes.
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A més, si no acredita correctament la capacitat i solvència exigits per contractar amb
l’Ajuntament (els 7 documents esmentats anteriorment que corresponien a la relació a
incloure al sobre núm. 1), ni ho ha fet en el termini extraordinari de subsanació d’esmenes
de tres (3) dies hàbils (clàusula 1.9.1.2.1 de la Recomanació de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat sobre la interpretació d’alguns preceptes del
TRLCSP després de la modificació d’aquest realitzada per la Llei estatal 14/2013) serà
EXCLÒS de la licitació i es procedirà a demanar la mateixa documentació al licitador
següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
5 Un cop presentada la documentació per part de l’adjudicatari, i constituïda la garantia
definitiva, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc (5) dies hàbils
següents a la recepció de la documentació abans esmentada.
6. L’adjudicació del contracte serà motivada i s’haurà de notificar als licitadors i,
simultàniament, es publicarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament.
7. La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la
seva recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a
l’adreça que els licitadors haguessin designat en presentar les seves proposicions, en els
termes establerts en l’article 28 de la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics (LAECSP), tal com es detalla a la clàusula següent.
8. La formalització del contracte s’haurà d’efectuar abans d’haver transcorregut quinze (15)
dies hàbils a comptar des de l’endemà que es rebi la notificació de l’adjudicació als
licitadors i candidats. L’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari perquè formalitzi
el contracte en el termini no superior a cinc dies a comptar des del següent a aquell en que
s’hagi rebut el requeriment.
La formalització en document administratiu d’aquest contracte es podrà realitzar
mitjançant signatura electrònica. Per tant, serà convenient que el representant legal
de l'empresa adjudicatària disposi d’un certificat de signatura electrònica reconeguda
de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació
classificada per l’Agència Catalana de Certificació, o bé DNI electrònic.
9. Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a
l’adjudicatari, l’Ajuntament en podrà acordar l’extinció. En tot cas, l’adjudicatari haurà
d’indemnitzar a la Corporació pels danys i perjudicis ocasionats.

19. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
1. De conformitat amb la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics (LAECSP), la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), el conjunt de
tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant la fase de licitació, adjudicació i
durant la vigència d’aquest contracte entre les empreses licitadores i l’administració
contractant, es realitzaran preferentment amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i
es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.
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2. La presentació d'ofertes a aquesta licitació per part de les empreses comportarà que
puguin rebre les notificacions/comunicacions utilitzant mitjans electrònics. Aquesta
notificació/comunicació s’efectuaria mitjançant un sistema que garanteix la posada a
disposició de la notificació/comunicació en la pàgina web de l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro. El transcurs de 5 dies naturals des que es posi a disposició la
notificació/comunicació sense que s’accedeixi al seu contingut, aquesta es considerarà
rebutjada. El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l’adreça que a tal efecte
s’indiqui, en la qual s’informarà del dipòsit de la notificació/comunicació. Així mateix,
també es podrà enviar, via SMS, a un telèfon que s’indiqui.
3. L'accés a les notificacions/comunicacions electròniques s'efectuarà pel representant legal
o les persones de l’empresa habilitades a tal efecte a l'apartat de notificacions (e-Notum) del
web de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (https://www.santacristina.cat), i autenticats
mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació classificades per l’Agència
Catalana de Certificació – CATCert. Caldrà indicar en cada cas el destinatari de les
notificacions/comunicacions indicant el seu nom i cognoms, DNI, correu electrònic i
telèfon mòbil (en cas de voler rebre l’avís per SMS) d’acord amb el model que consta dins
de l’annex 2 del PCAiTP. S’inclourà en el sobre núm. 1.

20. TRACTAMENT I CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA PELS
LICITADORS QUE NO RESULTIN ADJUDICATARIS
1. D’acord amb les disposicions establertes per l’article 87.4 del Reial Decret 1098/2201,
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, les proposicions presentades, tant aquelles declarades admesos
com les rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu
expedient. Un cop adjudicat definitivament el contracte, i transcorreguts els terminis per a
la interposició de recursos sense que n’hi hagin interposat, la documentació general que
acompanya a les proposicions de les empreses no adjudicatàries romandrà a disposició dels
interessats.
2. En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, i d’acord amb la Resolució de la
Comissió Nacional d’Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya, de data
11 de juliol de 2006, respecte de la documentació que s’adjunta amb els contractes
administratius pels licitadors que no resultin adjudicataris, l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro procedirà a la destrucció total de la documentació aportada pels licitadors no
adjudicataris un cop transcorregut UN ANY del termini de l’adjudicació sempre i quan
sigui ferma la resolució. Eliminació que es realitzarà d’acord amb els procediments regulats
per la normativa sobre accés, avaluació i tria de documents aprovada per la Generalitat de
Catalunya.

21. DESPESES I TRIBUTS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA
1. L'adjudicatari està obligat al pagament de l'import dels anuncis i, en general, al de totes
les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització. L’import màxim de les
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despeses de publicitat de la licitació que aniran a càrrec de l’adjudicatari del contracte i es
dividirà a parts iguals entre tots els adjudicatari, amb un límit màxim de 200 €,.
2. L’import d’elevació del contracte a escriptura pública, si així ho sol·licita l’adjudicatari,
seran al seu càrrec.
3. Així mateix serà de compte dels adjudicataris la totalitat de les despeses que ocasioni
la posta en condicions per al funcionament de les seves respectives instal·lacions. Els
adjudicataris seran directament responsables de tots els danys i perjudicis que poguessin
ocasionar a persones o coses amb les instal·lacions autoritzades i la seva consegüent
explotació, i hauran de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil.

CAPÍTOL V.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.

22 OBLIGACIONS I NORMES DELS SERVEIS DE TEMPORADA
1. La persona adjudicatària està obligada a ajustar l’explotació del servei a les
prescripcions assenyalades en aquest plec de clàusules 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 de Santa Cristina d’Aro.
2. La persona adjudicatària queda obligada al compliment del que disposen la normativa
laboral, incloses les de previsió i Seguretat Social. Serà responsable de tot el material
emprat en els serveis i de tots els danys imputables, bé es causin a l’Ajuntament, bé a
terceres persones. A tal efecte vindrà obligada a presentar una còpia del contracte de
responsabilitat civil subscrit amb una companyia asseguradora. Així mateix haurà de
donar compliment a les seves obligacions fiscals pel que fa al municipi, la comunitat
autònoma i la hisenda estatal.
3. Caldrà disposar al local del document original o de la còpia del justificant de la
formació en la manipulació d’aliments del personal que hi estigui treballant.
4. La persona adjudicatària del servei no podrà introduir cap modificació pel que fa a les
formes de prestar-lo ni fer-hi obres o millores en les instal·lacions sense l’autorització
expressa de la Corporació Municipal.
5. L’ incompliment de les obligacions que la persona adjudicatària hagués contret amb
les seves persones operàries o empleades serà únicament responsabilitat d’aquella i en
cap cas aquest Ajuntament se’n farà responsable.
6. Està prohibit l’estacionament i la circulació no autoritzada de vehicles a tot el domini
públic marítim terrestre, així com els campaments i les acampades a la platja.
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7. Queda prohibida l’ocupació d’altres espais no indicats en l’autorització. Tampoc es
permetrà l’eliminació de la vegetació pròpia de les dunes que hi hagi en les proximitats
del seu establiment.
8. Està prohibida la publicitat a través de rètols o tanques, així com per mitjans acústics o
audiovisuals. La instal·lació dels rètols haurà d’estar contemplada en el projecte inicial i
en tot cas, qualsevol modificació haurà de disposar de la pertinent autorització.
9. Abonar el preu fixat, així com la resta d’obligacions econòmiques.
10. La persona adjudicatària resta obligada a no cedir, vendre, traspassar o sub-arrendar,
ni parcial ni totalment, els serveis objecte de l’autorització durant la seva vigència.
L’autorització municipal és personal i intransferible i no pot ser alienada, cedida,
traspassada a tercers o gravada, sense la preceptiva autorització municipal.
11. La persona adjudicatària queda obligada a comunicar qualsevol canvi de domicili o
telèfon, a efectes de les notificacions oportunes.
12. Constitueix una obligació de l’adjudicatari participar i col·laborar en les campanyes
d’informació, de prevenció i civisme, de neteja i de protecció acústica que impulsi
l’ajuntament.
13. D’acord amb el que estableix l’article 76 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol , la
persona adjudicatària està obligada a facilitar la informació que sol·liciti l'Administració
sobre els resultats econòmics de l'explotació.

a.

Condicions generals

Cap adjudicatari podrà efectuar instal·lació de cap mena en tant que no hagi presentat
tota la documentació necessària per al funcionament del servei autoritzat i que consta
al present Plec.
El titular de l’autorització realitzarà l’explotació corresponent amb subjecció a les
clàusules d’aquest Plec, de conformitat amb la seva proposició presentada, amb les
instruccions que es dictin des de l’Ajuntament i complint les condicions assenyalades a
l’article 111 del Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei de
Costes, en particular, i al marge de la resta d’obligacions que consten al present Plec, són
obligacions dels adjudicataris.
Els titulars de les autoritzacions hauran de respectar, en tot cas, les següents normes
generals pel que fa a les instal·lacions i al funcionament dels serveis de temporada de
l’explotació dels quals en siguin adjudicataris:
1. La superfície ocupada, en cap cas superarà l’autoritzada, fixada en el Pla d'Usos de
Temporada del domini públic marítim terrestre per a les temporades 2017-21 elaborat per
l'Ajuntament i aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya.
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Instal·lar el servei a l’inici de la temporada en la ubicació exacta que fixi l’Ajuntament,
segons situació aprovada al Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges
del terme municipal de Santa Cristina d’Aro” (pla d’usos) i l’autorització anual d’ocupació.
S’haurà d’aixecar la corresponent acta d’ocupació d’acord amb el que disposa la clàusula
25 del plec
2. Les instal·lacions no podran ocupar la platja o altres espais del domini públic
maritimoterrestre abans de l’ inici del termini de vigència que es determini al Pla d'usos
de les platges de cada any segons la resolució el Servei de Costes de l'administració
competent, i hauran de ser retirades en finalitzar el termini anual autoritzat.
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte,
restant l’Ajuntament exclòs de tota responsabilitat, per la qual cosa haurà de tenir
contractada l’oportuna pòlissa d’assegurances que cobreixi aquestes eventualitats,
d’acord amb el que disposa la clàusula 23.
3. Els adjudicataris hauran de tenir concertada una pòlissa d’assegurances que cobreixi la
responsabilitat civil així com els riscos professionals, amb la quantia i el sublímit per
víctima que correspongui per raó de la naturalesa de cada activitat i l’aforament previst.
El fet de no disposar d’aquesta assegurança serà motiu de revocació de l’autorització
d’ocupació.
Satisfer puntualment els cànons establerts en aquest Plec, d'acord amb el previst a
clàusula 8.
Satisfer amb puntualitat i diligència els impostos, taxes, tributs, etc … i càrregues socials i
altres obligacions públiques econòmiques de qualsevol caràcter, que gravin l'activitat
desenvolupada
4. Les autoritzacions de temporada no podran ser explotades per persones diferents a les
autoritzades.
5. L’ocupació del Domini públic marítim terrestre no implicarà, en cap cas, la sessió
d’aquest. Sent el titular de l’explotació responsable dels danys i perjudicis que puguin
esdevenir de l’activitat.
6. El personal encarregat d’explotar i vigilar les diferents adjudicacions serà fàcilment
identificable, anirà vestit de forma adequada, uniformat, amb la màxima correcció i amb
degudes condicions de neteja. L'uniforme del personal portarà algun distintiu que permeti
de reconèixer la seva identitat i funció.
7. En cap cas podrà tenir cap element d’obra fixa i la instal·lació haurà de ser totalment
desmuntable. Un cop finalitzat el termini de l’autorització, caldrà retirar-la completament.
8. Resta prohibit desenvolupar qualsevol altra activitat no autoritzada.
9. L’explotació d’aquests serveis s’haurà de portar a terme d’acord amb el contingut de
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la respectiva autorització, amb les disposicions contingudes en aquest plec, amb el Pla
d'Usos anual elaborat per l'Ajuntament i definitivament aprovat per l'administració
competent i amb la normativa vigent en la matèria.
10.
Excepte autorització expressa queda prohibida la instal·lació de tanques i
acordonaments que impedeixin el lliure accés a les zones ocupades pels serveis de
temporada.
11. D'acord amb el que disposa l'article 25.1 de la Llei de Costes, queda expressament
prohibida la publicitat en cartells o tanques o per mitjans acústics i audiovisuals.
S'entendrà per publicitat tot aquell missatge que persegueixi amb la seva difusió que la
resposta per part del receptor sigui l'adquisició o consum d'un producte o servei. No es
considerarà publicitat els rètols indicadors dels establiments comercials, sempre que es
col·loquin a la seva façana i no suposin una reducció del camp visual.
12. Durant el temps d’explotació dels serveis i instal·lacions de temporada no es
permetrà l’abocament d’aigües residuals, escombraries o altres elements que malmenin
les condicions d’higiene, salubritat i estètica de la platja o de les aigües de bany.
13. La informació sobre els preus corresponents a la utilització dels diferents serveis de
temporada de les platges s’haurà de col·locar en un lloc ben visible i pròxim als seus
accessos. La informació dels preus haurà d'estar, com a mínim, en català (i també
preferiblement en castellà, francès i/o anglès).
14. Els adjudicataris dels serveis de temporada, titulars de l’explotació que l’Ajuntament
atorga a tercers, haurà d’exposar, en lloc públic i visible, còpia del títol de la concessió
municipal, la qual haurà d’identificar exactament el servei adjudicat d’acord amb els
plànols de distribució dels serveis de temporada.
15. L’establiment haurà de disposar de fulls de reclamació reglamentaris, anunciar a
través d'un cartell visible la seva disponibilitat, i posar-los a disposició de l'usuari en cas
que aquest els demani, tal i com disposa la normativa vigent en matèria de defensa del
consumidor.
16. La instal·lació de quioscos queda supeditada a la reglamentació d’instal·lacions
elèctriques de baixa tensió i a la normativa de protecció contra incendis. L'adjudicatari
contractarà i instal·larà al seu càrrec els serveis (aigua, electricitat i sanejament) en cas
que en tingui necessitat, complint en tot moment el que disposa la normativa legal vigent.
La instal·lació haurà de disposar d’un comptador per a cada servei autoritzat (aigua i
electricitat).
17. Les conduccions de serveis (aigua, energia elèctrica i sistema de sanejament) han de
ser soterrades i permetran una eficaç evacuació de les aigües residuals.
18. Durant tot el període d'activitat haurà de mantenir la superfície ocupada i el seu
entorn immediat en bones condicions de neteja, incloses les deixalles que hi puguin haver
a la sorra. Al final de la jornada, caldrà deixar recollits tots els elements i realitzar una
neteja exhaustiva de la superfície ocupada i el seu entorn immediat.
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19. En cada una de les instal·lacions autoritzades es col·locarà un nombre suficient de
papereres, de característiques adequades, per tal que els usuaris del servei puguin abocarhi els papers i residus.
20. Totes les instal·lacions es muntaran a precari i no conferiran cap dret sobre el domini
públic, mantenint-se en tot cas l’ús públic de la platja.
21. L’explotació dels serveis s’haurà de portar a terme d’acord amb el contingut de la
respectiva autorització, amb les disposicions contingudes en aquest plec, amb el Pla
d'usos anual elaborat per l'Ajuntament i definitivament aprovat pel Servei de Costes de
l'administració competent i amb la normativa vigent en la matèria.
22. Cada servei haurà de disposar com a mínim d’un extintor contra incendis de 6 Kg., i
eficàcia 21A-113B.
23. La instal·lació dels rètols haurà d’estar contemplada en el projecte inicial i en tot cas,
qualsevol modificació haurà de disposar de la pertinent autorització.
24. En cap cas està permès utilitzar els arbres o el mobiliari urbà com a elements de
subjecció de qualsevol tipus d’instal·lació.
25. Les activitats nàutiques hauran de disposar d’autorització de Capitania Marítima per
realitzar l’activitat, certificat de la inspecció tècnica de l’embarcació o embarcacions,
matrícula i documents de despatx, així com la titulació nàutica adient en cas de prestació
directa del servei.
26. No es permet la publicitat dinàmica, el repartiment de fulletons ni cridar, atraure
públic o repartir fulletons promocionals fora de la instal·lació autoritzada, excepte
autorització municipal expressa.
27. Prestar el servei amb continuïtat i sense més interrupcions que les que siguin
expressament autoritzades per l’ajuntament, basades en causes de força major i prèvia
comunicació als serveis de l’ajuntament.
28. Col·laborar amb l’Ajuntament, sempre que sigui requerit a l’efecte, en l’execució de
qualsevol servei o activitat que aquell hagués de realitzar a la platja, en compliment de les
competències que li assigna la normativa vigent.
29. Introduir totes les modificacions en l’autorització adjudicada que l’Ajuntament li
imposi, sense perjudici de la revisió del cànon que la modificació requereixi, en el cas
de comportar una alteració important de l’equilibri econòmic del contracte.
30. Els terminis màxims d'instal·lació i explotació dels serveis seran els que es fixen al Pla
de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges del terme municipal de Santa
Cristina d’Aro” (pla d’usos) per als anys 2017-2021 i/o l’autorització anual de
l’ocupació que anualment proposi la Corporació municipal i sigui finalment aprovat per
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme -Servei de Costes- del
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Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; anant
normalment des del cap de setmana anterior al de Setmana Santa fins al 28 d’octubre.
31. L’horari màxim de funcionament de les instal·lacions de temporada en l’àmbit de la
sorra serà per norma general de les 08.00 hores fins a les 21.00 hores, i de les 08.00
hores fins a les 24.00 hores, en el cas de les ocupacions destinades a “BAR”.
32. Mostrar els horaris de prestació del servei d’una forma entenedora, visible i en cas
d’expressar la informació en text, s’utilitzarà obligatòriament el català, i com a mínim dos
(2) idiomes més.
33. Resta prohibit estacionar qualsevol vehicle dins la zona de domini públic o en espais
no condicionats per aquest fi.
34. Facilitar informació sobre els ingressos, les despeses i, en general, el funcionament del
negoci objecte de la concessió, mostrant als inspectors o funcionaris municipals acreditats a
aquests, tots els documents que siguin sol·licitats. Així, anualment, d’acord amb el que
estableix l’article 76 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, la persona adjudicatària està
obligada a facilitar la informació que sol.liciti l’Administració sobre els resultats
econòmics de l’explotació.
35. Els adjudicataris hauran de presentar a l’Ajuntament la relació de tots els treballadors
que tenen contractats així com la formació rebuda per desenvolupar correctament les
tasques assignades al seu lloc de treball.
36. En el cas que durant el període d’explotació dels serveis es produís alguna modificació
legislativa que afectés directament el desenvolupament de les activitats s’introduirien les
modificacions oportunes marcades per la llei.
37. Els adjudicataris no percebent dels usuaris tarifes superiors a les legalment autoritzades
per l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa la clàusula 26 del Plec.
38. Els adjudicataris informaran a l’Ajuntament / Policia Local, pels mitjans de
comunicació que s’estableixin, de qualsevol fet detectat que pugui comprometre la
seguretat dels usuaris de la platja i del mar o la preservació de l’entorn marí. Com a
exemple: embarcacions que naveguin per les zones de banyistes, fondeig d’embarcacions
dins de zones de banyistes o dins de l’àmbit dels camps de boies, detecció de restes
d’embarcacions, troncs i altres materials surants, taques d’hidrocarburs a l’aigua, grups de
meduses pròxims a la costa, etc.
39. Els titulars de les autoritzacions seran responsable de la retirada de totes les
instal·lacions un cop transcorregut el període de la mateixa. En qualsevol cas, els elements i
instal·lacions del servei hauran de ser retirats en la data màxima del 28 d'octubre (llevat que
el Pla d’Usos o l’autorització anual de l’ocupació digui una data diferent), i s'haurà de
deixar en perfecte estat de neteja la part del domini públic ocupada.
40. Els adjudicataris hauran de dipositar una garantia addicional i la garantia de costes amb
el que disposa la clàusula 9 del plec.
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41. Els adjudicataris estan obligats a realitzar els controls i registres que els requereixi
l’Ajuntament. Tanmateix, estan obligats a sotmetre’s a les revisions periòdiques efectuades
tant per personal de l’Ajuntament com per personal extern assignat per l’Ajuntament.

b. Condicions particulars

Condicions particulars de l’ocupació de quioscos situats a la sorra de la
platja, destinats a guingueta amb terrassa “BAR”.
b.1.

Complementàriament a les condicions generals, hauran de complir les següents:
1. Els terminis mínim de funcionament del servei de guingueta i terrassa serà des del 15 de
juny al 15 de setembre.
2. L’adjudicatari haurà d’instal·lar el mòdul de serveis (wàter) d’acord amb el que disposa
la clàusula 1 apartat 6 del Plec, aquesta haurà d’estar instal·lada, com a mínim, des de l’1
de juny fins al 30 de setembre.
3. L’adjudicatari es compromet a obrir cada dia els sanitaris públics, independentment de
les condicions meteorològiques. L’horari d’obertura serà de 10:00 a 20:00 h els mesos de
Juliol i Agost i de 10:00 a 19:00 els mesos de Juny i Setembre. Tanmateix, es compromet a
realitzar un mínim de tres neteges diàries per mantenir-los en tot moment nets i a tenir-lo
completament equipats (rotllos de paper...), tot a càrrec seu, i a comunicar d’immediat
qualsevol disfunció al departament de serveis de platges de l’ajuntament. A aquests efectes
donarà instruccions a la persona o persones encarregades de la neteja per tal que
complimenti els mecanismes de supervisió i control que s’implementin.
4. Construir, si s’escau, a les seves exclusives expenses, la base d’assentament i a fer-se
càrrec de les despeses de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions, instruments i
aparells amb els quals s’equipi, així com d’instal·lació dels Serveis que se li subministrin.
Així mateix aniran a càrrec seu totes les modificacions del model que puguin ser
necessàries, ja sigui a iniciativa pròpia, ja sigui a instància de l’ajuntament o d’altres
administracions competents.
5. L’adjudicatari resta obligat a tramitar i obtenir la llicència d’obertura i exercici de
l’activitat, havent de sol·licitar-la davant l’Ajuntament, cas que la normativa vigent així ho
requereixi.
6. Als quioscos destinats a “BAR” està permesa la venda d’entrepans, tapes, menjars
cuinat in-situ, menjars envasats i begudes.
7. Es permet la instal·lació de maquinària de cocció tipus planxa i de microones.
8. Caldrà complir les característiques tècniques mínimes establertes a l’annex 11 i la
resta de condicions establertes al present plec.
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9. El subjecte autoritzat serà responsable de tenir-la en bon estat i en perfectes
condicions de seguretat, higiene, salubritat i ornamentació pública, i de reposar-la, per
raó d’envelliment per l’ús, si fos el cas, i/o a petició de l’Ajuntament.
10. L’adjudicatari procedirà a la neteja diària de l’espai ocupat per les seves
instal·lacions i el seu entorn immediat.
11. La terrassa haurà de situar-se sobre una tarima que delimiti l’espai a ocupar.
12. Si l’adjudicatari volgués ampliar el servei mitjançant la instal·lació de taules i cadires o
similars haurà d’instal·lar-les sobre una tarima de fusta que delimiti l’espai a ocupar.
Aquesta superfície total serà de com a màxim 50 M2. Aquesta ampliació no es podrà dur a
terme sense la prèvia autorització de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme –Servei de Costes- del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya i, del propi Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
13. Els serveis higiènics seran d’ús públic i gratuït. L’autoritzat mantindrà aquest servei
públic en les degudes condicions de netedat, higiene i salubritat i publicitarà la naturalesa
pública i gratuïta d’aquest servei en lloc visible.
14. No es permeten elements publicitaris, tant en el quiosc com en les taules, cadires,
tendals i para-sols.
15. Taules i cadires hauran de mantenir-se permanentment i durant tot el període
d'activitat en òptimes condicions de neteja i estat de conservació.
16. No és permès dipositar o emmagatzemar materials, productes, envasos, etc. en
l’exterior de les instal·lacions.
17. Tots els costos derivats dels equipaments i les instal·lacions, així com els consums
generats pels diferents serveis seran a càrrec de l’adjudicatari.
18. S’ haurà de disposar de papereres a la sortida de l’interior del quiosc i als extrems de
la terrassa. Per altra banda, tots aquells que disposin de taulell per a la venda de
productes, hauran de disposar de papereres a banda i banda del taulell. Es disposarà de
cendrers en cada una de les taules que s’instal·lin a les terrasses. Tant les papereres com
els cendrers disposaran d’ una tapa o qualsevol altre mecanisme que eviti que els residus
que s’hi dipositin es puguin dispersar amb el vent.
19. No es permetrà en cap cas la venta de tabac.
20. Serà obligatori la realització de la recollida selectiva dels residus que generin i
adherir-se als circuits de recollida que tingui definits el municipi per als residus
comercials. La recollida selectiva constarà de vidre, paper i cartró, envasos, matèria
orgànica i rebuig. Haurà de realitzar-se tant de la pròpia activitat com dels usuaris. Caldrà
gestionar les diferents fraccions de residus recollits selectivament fins l'àrea d'aportació
de residus més propera.
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21. Tots els altres residus que es puguin generar de l’activitat (mobiliari trencat, alguns
residus considerats perillosos: oli de cuina usat, pintures, dissolvents, productes de neteja
caducats, etc.) hauran de ser gestionats a través de la Deixalleria municipal, o gestors
autoritzats, i justificables a través de l’imprès normalitzat per aquest ús.
22. Les deixalles es dipositaran en bosses dins d’aquests contenidors, i posteriorment,
hauran de deixar-los en els indrets que es pactin prèviament amb el servei de recollida,
respectant l’horari municipal establert per a la seva recollida. En funció de les directrius
marcades per l’Ajuntament, el servei quiosc expenedor de begudes i menjar col·laborarà
en la recollida selectiva dels residus valoritzables no orgànics que generin (vidre, paper i
cartró i envasos).
23. Per als olis vegetals, aquelles activitats que en generin, hauran de disposar d’un bidó
específic per a la seva recollida, la qual es farà mitjançant una empresa degudament
autoritzada. Resta prohibit abocar l’oli a la sorra, al mar o a la xarxa de clavegueram.
24. Només es permetrà la reproducció de musica de fons ambiental, entenent-se com a
tal la propagada mitjançant elements electrònics de petit format, de baixa intensitat i
potència, sempre i quan no superi els nivells de qualitat sonora establerts en la vigent
ordenança municipal i no provoqui molèsties al veïnat.
Qualsevol equip reproductor o mitjà mecànic que generi soroll haurà de respectar els
nivells acústics establerts en la franja horària corresponent, segons l’Ordenança
municipal reguladora dels sorolls i les vibracions en el municipi de Santa Cristina d’Aro.
25. La instal.lació de guingueta amb terrassa “bar”, podrà disposar de música de fons
ambiental, entenent-se com a tal la propagada mitjançant elements electrònics de petit
format, de baixa intensitat i potència, sempre i quan no superi els nivells de qualitat sonora
establert en la vigent ordenança municipal i no provoqui molèsties al veïnat. En cas de
voler efectuar actuacions en directe, en tenir aquesta la consideració d’espectacles públics
o activitat recreatives de caràcter extraordinari que té lloc en un espai obert estarà sotmès a
l’Ordenança de Simplificació Administrativa per Activitats a Santa Cristina d’Aro.
El nivell acústic de l’activitat de les autoritzacions abans esmentades no podrà superar els
límits definits en l’Ordenança reguladora de sorolls del municipi de Santa Cristina d’Aro.

b.2.

Condicions particulars de l’ocupació d’activitats Camp de Boies i servei de
barqueig:

1. Els terminis mínim de funcionament del servei del camp de boies i servei de barqueig
serà des del 15 de juny al 15 de setembre.
2. Fer-se càrrec del abalisament per delimitar la zona de bany i el canal d'entrada i sortida
de les embarcacions, d’acord amb les normes vigents del Ministeri de Foment (Capitania
Marítima), del Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme –Servei de Costesdel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, així com les
que es derivin de l’aprovació del Pla d’Usos i/o de l’autorització anual de l’ocupació.
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3. Instal·lar abans de l’1 de juny, l’abalisament de la zona de bany a la platja de Canyet i
platja de Canyerets, el qual no es podran retirar fins el 30 de setembre (instrucció general
8a Resolució Capitania marítima de Palamós de 22 de març de 2005). Les característiques i
condicions de les mateixes seran les que s’especifiquin en l’aprovació del Pla d’Usos i a la
corresponent autorització anual de l’ocupació.
4. En cas que l’adjudicatari opti per compensar part del cànon amb l’abalisament de la
zona de bany a la cala del Sr. Ramón, s’estarà al que s’esmenta al punt b) anterior.
Prèviament a la instal·lació, caldrà obtenir el vist i plau municipal, havent de sol·licitar-ho
abans de l’1 de juny.
5. Instal·lar la senyalització necessària en els Canals, prohibint l’accés a persones no
autoritzades, usos, .... Els cartells seran entenedors i visibles sobre la prohibició del bany en
els canals d’entrada i sortida d’elements flotants sempre que el servei estigui en
funcionament. Els cartells seguiran el model indicat pels serveis de l’ajuntament i durant els
mesos de juny a setembre s’instal·laran de les 9:00 a les 20:00. Aquesta retolació serà a
càrrec de l’adjudicatari.
6. El canal d’entrada i sortida serà obert (d’ús públic i gratuït), amb les especificacions,
condicions i limitacions establertes a la normativa vigent, al Pla d’Usos i a l’autorització
anual de l’ocupació. La vigilància, entesa com el control i el compliment de les condicions
d’us del canal, varada, ... la realitzarà l’adjudicatari, havent d’informant a
l’Ajuntament/Policia Local, pels mitjans de comunicació que s’estableixin, de qualsevol fet
detectat que pugui comprometre la seguretat dels usuaris de la platja i del mar o la
preservació de l’entorn marí.
7. Resta prohibida la varada d’embarcacions dins el canal així com la instal·lació de
qualsevol tipus de boia o d’altres elements que permetin la varada d’embarcacions dins el
canal o a la zona abalisada.
8. No està permesa la varada permanents d’embarcacions sobre la sorra de la platja.
9. L’adjudicatari del servei de lloguer de boies d’amarratge haurà de posar a disposició de
la Policia Local / Ajuntament una embarcació i un patró per a realitzar una visita
d’inspecció a tot el perímetre del abalisament de la zona de banyistes. Les inspeccions es
realitzaran quan l’Ajuntament ho cregui oportú, i com a màxim una vegada a la setmana, i
tindran la finalitat de detectar les embarcacions fondejades dins de la zona de banyistes i
qualsevol altre fet sancionable. Les actes de denúncia de la Policia Local seran trameses a
la Capitania Marítima de Palamós i/o al Servei de Costes.
10. Efectuar els treballs de reparació del fondeig submergit.
11. Utilitzar el material de abalisament, boies i fondeig establert per la Capitania Marítima
de Palamós i Servei de Costes i, d’acord amb la normativa vigent.
12. Dur a terme també el servei de barqueig corresponent des de terra al camp de fondeig i
viceversa. Així mateix, el servei de barqueig resta sotmès a una autorització de
funcionament que ha d’atorgar Capitania Marítima i/o Servei de Costes.
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13. Quan l’exercici de l’activitat objecte del servei requereixi una determinada titulació,
aquella serà realitzada exclusivament per la persona amb títol suficient, la qual haurà de
constar a l’oferta presentada.
14. La instal·lació, l’ús, el manteniment i la retirada de les boies de fondeig és una activitat
que han de dur a terme instal·ladors professionals degudament i directament autoritzats per
a aquesta activitat per la Capitania Marítima i/o Servei de Costes.
15. La Base nàutica ha d’instal·lar el seu propi material per a guardar el material nàutic.
16. Es prohibeix instal·lar publicitat.
17. El sistema d’emmagatzematge dels diferents elements instal·lats serà el marcat pels
serveis tècnics així com la seva distribució a la platja i els materials i colors a emprar.
18. Resta prohibida la circulació de qualsevol embarcació en espais no senyalitzats i
reservats per aquest fi.
19. No està permesa la instal·lació de més boies que les autoritzades.
20. L’autoritzat es compromet a tenir en tot moment el seu material en correctes
condicions d’higiene i de manteniment. Per fer aquest manteniment no es permetrà utilitzar
l’espai de domini públic ni els recursos municipals.
21. L’autoritzat haurà d’estar en possessió de les autoritzacions mínimes exigides.
22. L’autoritzat, abans d’iniciar el servei, haurà d’obtenir els corresponents permisos de
Capitania Marítima i de la resta d’organismes competents i presentar-los a l’Ajuntament
(títol mariner/s fan el servei de barqueig, certificats de navegabilitats embarcacions,...).
23. L’autoritzat resta obligat a mantenir tant les instal·lacions com la sorra de la platja en
perfecte estat de neteja.

23. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
1. Donat que el contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers (article 1.902 del Codi Civil), com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte, subscriurà una assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi els riscos derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els
requisits especificats a les regles següents:
Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la
prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que pugin tenir els termes a
conseqüència de la prestació.
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Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscos serà de 300.000,00
euros per a cadascun dels sinistres que puguin succeir a conseqüència de la realització dels
treballs que exigeix la prestació contractada, amb el benentès que aquesta quantia no actua
com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable. El
sublímit mínim per víctima serà de 150.000,00 euros.
Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:
a) Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels
danys, lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja sigui
la responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança haurà de
cobrir les garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional post treball i
patronals.
b) Els costos i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat.
c) La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat
civil.
Quarta. El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del pagament de la
pòlissa subscrita presentant la pòlissa corresponent i el rebut original corresponent abans de
la signatura del contracte. Durant la vigència del contracte haurà de mantenir la pòlissa
actualitzada i acreditar-ho anualment davant l’Ajuntament, presentat el corresponent rebut.

24.- ALTRES AUTORITZACIONS
1. L’atorgament de les autoritzacions no eximeix els seus titulars de sol·licitar i obtenir tots
els altres permisos o autoritzacions dels organismes que tenen competència en matèria de
l’activitat realitzada.
2. Els titulars de l’autorització de la guingueta amb terrassa “bar” hauran de sol.licitar i
obtenir de l’Ajuntament, prèviament a l’inici de l’activitat, la llicència recreativa de bar,
d’acord amb l’Ordenança de Simplificació Administrativa per Activitats a Santa Cristina
d’Aro
La sol.licitud s’ha de formalitzar d’acord amb el model normalitzat que es troba disponible
a la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
25.- ACTA D’OCUPACIÓ
1. Desprès que s’hagi comunicat a l’Ajuntament l’inici efectiu de l’activitat per part de
l’adjudicatari, personal municipal es personarà a la zona objecte d’autorització amb la
finalitat d’aixecar la corresponent acta d’ocupació i constatar que es compleixen amb les
obligacions fixades en aquest Plec en el moment d’iniciar l’activitat.
2. Posteriorment, i durant la temporada, l’inspector de platges realitzarà inspeccions
aleatòries per garantir el compliment d’allò que preveu aquest Plec.
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26.- PREUS A APLICAR PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS
1. Els preus a aplicar per a l’explotació i prestació dels serveis seran lliures per a cada
adjudicatari, si bé abans de la formalització de l’autorització, o abans de la pròrroga,
aquests hauran de ser comunicats a l’Ajuntament per tal que hi doni el vist i plau.
Qualsevol modificació sobre aquests preus també haurà de ser oportunament comunicada a
l’Ajuntament.
2. Els usos i activitats que s’autoritzen en les platges són en tots els casos d’accés públic
general, sense que puguin establir-se altres limitacions que les derivades de la capacitat
pròpia de les instal·lacions, i del pagament, en el seu cas, de les tarifes legalment
autoritzades; en aquest sentit el concessionari podrà establir diferents preus, per exemple,
per socis i pel públic en general.

27.- RISC I VENTURA
1. L’autorització municipal s’atorga a risc i ventura per l’adjudicatari, sense que per a cap
causa pugui aquest demanar la modificació de les condicions establertes, i entre aquetes,
las de major termini per a l’explotació de l’activitat que el que es determina a la clàusula
5 del present Plec.

CAPÍTOL VI.- MODIFICACIÓ, EXTINCIÓ I D’ALTRES ASPECTES DEL
CONTRACTE.
28. EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL
1. L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, al marge de poder aplicar les sancions que
puguin correspondre d’acord amb el que es descriu a la clàusula 35, podrà procedir a
declarar la extinció de l’autorització per a l’ocupació de les platges o altres zones del
domini públic marítim terrestre que per delegació de l’administració de l’estat atorga
l’Ajuntament, en els següents casos:
-

-

El transcurs del termini establert en l’autorització.
Per cessament de les condicions econòmiques i administratives que varen motivar-la
Per l’incompliment de les obligacions essencials definides en plec de clàusules
que regeixen aquesta licitació, l’ incompliment de la normativa vigent i la no
obtenció de l’autorització marítima de funcionament quan aquesta sigui
necessària.
Per haver falsejat les dades acreditades en la present licitació
Per força major
Per la impossibilitat sobrevinguda en la prestació dels serveis per causa no
imputable a les parts.
Per renúncia de la persona adjudicatària.
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-

-

Per mutu acord entre l’Ajuntament i la persona adjudicatària.
Per resolució judicial.
Per declaració de fallida, mort o incapacitat de la persona adjudicatària, quan
aquesta sigui una persona física. No obstant això, en el cas de mort o incapacitat
d’aquesta, les seves persones hereves podran continuar l’autorització, d’acord
amb el que disposa la legislació administrativa, sempre que es compleixin les
garanties tècniques i econòmiques necessàries.
Per la declaració de fallida, o l’extinció de la persona adjudicatària, quan sigui
persona jurídica.
Per la resolució de l’autorització per incompliment de les obligacions essencials
de la persona adjudicatària o de l’Administració.
Per tenir deutes pendents de pagament amb l’Ajuntament.
Per la manca del pagament del cànon a la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme.
Per sanció, de conformitat al que disposa aquest plec de condicions
Qualsevol altra determinada per la legislació vigent.

2. L’autorització quedarà resolta en els termes establerts en text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
3. El tràmit per declaració d’extinció de l’autorització comportarà inexcusablement
l’audiència prèvia dels interessats i en l’acte de resolució del procediment es fixarà el
termini en el qual hauran de retirar-se les instal·lacions o altres elements, amb indicació
d’execució subsidiària d’aquesta actuació per part de l’Ajuntament i a càrrec de
l’interessat.

CAPÍTOL VII. RELACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONTRACTISTA,
DRETS I OBLIGACIONS.

29. CONDICIÓ SUSPENSIVA
1. No se n’estableixen.
30. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
1. S’estableixen com a condicions especials d’execució d’aquest contracte, les següents:
1.1. Que l’adjudicatari haurà de tenir concertada i trobar-se vigent durant tota la durada
de l’execució del contracte d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, d’acord
amb el que disposa la clàusula 23 del PCAiTP.
1.2. No iniciar l’activitat sense l’acta d’ocupació, d’acord amb el que disposa la clàusula
25 del PCAiTP
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1.3. Les derivades del PCAiTP i del PPTP i, en especial, les obligacions i normes del
servei establertes a la clàusula 22 del PCAiTP.

31. CONFIDENCIALITAT
1. Els licitadors podran designar com confidencial part de la informació facilitada per ells al
formular les ofertes, especialment pel que fa als secrets tècnics o comercials i als aspectes
confidencials de les mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta
informació sense el seu consentiment.
2. D'igual manera, el contractista haurà de guardar reserva respecte les dades o antecedents
que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte dels
que hagi tingut coneixement amb ocasió de la celebració del mateix. L’adjudicatari i el seu
personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter Personal i normes que la desenvolupin.
En qualsevol cas, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament de les
dades i es sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de
seguretat
3. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d'aquesta
informació, tret que els plecs o el contracte estableixin un termini major.

32. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
1. En el cas que per a l'assumpció del contracte o en el seu desenvolupament, el contractista
hagués de tenir accés a dades de caràcter personal per a una execució i gestió correcte del
concepte contractat, el contractista se sotmet expressament al compliment del que
s'estableix en els articles següents sobre seguretat de dades, secret professional, eliminació i
propietat de les dades i remissió al marc legal vigent.
Seguretat de les dades:
1. El contractista es compromet a adoptar les mesures necessàries de tipus tècnic i
organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva
alteració, pèrdua, tractament, divulgació, duplicació o accés no autoritzat, tenint en compte
l’estat de la tecnologia, les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant
si provenen de l’acció humana o de mitjà físic o natural.
Deure de secret professional:
1. El contractista es compromet a adoptar les mesures necessàries de tipus tècnic i
organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva
alteració, pèrdua, tractament, divulgació, duplicació o accés no autoritzat, tenint en compte
l’estat de la tecnologia, les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant
si provenen de l’acció humana o de mitjà físic o natural.
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Propietat de les dades:
1. El contractista reconeix expressament que les dades de caràcter personal a les què es
refereix el present document, són d’exclusiva propietat de l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro, per la qual cosa no podrà aplicar-les o utilitzar-les amb una finalitat diferent a la del
servei contractat, ni cedir-les a tercers, ni tan sols per a l’execució del present contracte, en
règim de subcontractació, fora dels termes pactats en l’encàrrec.
Eliminació de les dades:
1. El contractista s’obliga a trametre a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, un cop
finalitzat l’encàrrec, i en un termini no superior a vuit dies, un document de reconeixement
explícit de l’eliminació de les dades cedides en qualsevol format i suport.
Remissió a la llei:
1. Sense perjudici del previst en el present document, el contractista s’obliga a respectar el
que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades de
caràcter personal, en tot allò que l’afecta per raó del seu accés a les dades caràcter personal
de l’Ajuntament de Girona, i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
33. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
1. Complir el contracte d’acord amb el contingut d’aquest plec, del plec de prescripcions
tècniques i de les millores presentades a la seva oferta, acceptades per l’Ajuntament.
2. Obligacions específiques:
El contractista, un cop adjudicat el contracte, assumeix l’obligació de complir el
contracte dins el termini fixat per a la seva realització i si s’escau, els terminis parcials
que es puguin fixar en el contracte, amb estricta subjecció a aquest plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques, a les determinacions
presentades a la seva oferta acceptades per l’Ajuntament, a les estipulacions del
contracte, a les modificacions aprovades, en el seu cas, i a les instruccions que doni
l’Ajuntament en la interpretació tècnica de l’objecte i condicions del contracte, les quals
seran de compliment obligatori.
3. Obligacions laborals i de Prevenció de riscos laborals
- Complir, en tot moment, les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat
socials, seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels minusvàlids i, en
general, de les que li correspongui com empresa o industrial; així com del compliment
de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d’altre tipus existent
entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d’un i altres.
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- Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el
compliment de les disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li
corresponen. Sobretot pel que fa referència a la coordinació d’activitats empresarials,
formació i informació i vigilància de la salut en el treball dels seus treballadors.
- A més l’empresa adjudicatària haurà de vetllar pel compliment de la normativa vigent
de prevenció de riscos laborals de les empreses que aquesta subcontracti, sobretot pel
que fa referència a la coordinació d’activitats empresarials.
- En cas d’incidents/accidents del personal que realitza el servei en els centres
municipals,, ja sigui de l’adjudicatària com d’empreses subcontractades, l’empresa haurà
de informar a l’Ajuntament sobre els fets, les seves causes i la proposta de les mesures
preventives perquè no es repeteixi.
4. El contractista tindrà les següents obligacions lingüístiques:
- L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català
en les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
- En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica
requerida per al compliment de l’objecte del contracte, almenys, en llengua catalana.
Específicament, ha de redactar en llengua catalana els documents del clausulat
específic del plec de prescripcions tècniques particulars.
- En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
5. L’Ajuntament podrà requerir al contractista l’acreditació del compliment de les
obligacions esmentades durant d’execució del contracte.
34. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
1. L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte administratiu i
resoldre els dubtes que n’ofereixi el seu compliment. Igualment, podrà modificar per raons
d’interès públic el contracte, acordar-ne la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta.
2. Els acords que dicti l’òrgan de contractació, en l’exercici de les seves prerrogatives
d’interpretació, modificació i resolució, seran immediatament executius.
35. PLA D’IGUALTAT I PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL,
L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE I L’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO
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1. L’adjudicatari haurà de complir amb el Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro, pels anys 2017-2020, aprovat per acord de Ple de 30 de gener de 2017.
2. L’adjudicatari haurà de complir, també, amb el protocol contra l’assetjament sexual,
l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament psicològic de l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro, aprovat per acord de Ple de 28 d’octubre de 2010, modificat per acord de Junta de
Govern de 13 de febrer de 2014.

CAPÍTOL VIII.SANCIONADOR.

DISPOSICIONS

RELATIVES

AL

PROCEDIMENT

36. INFRACCIONS I SANCIONS
1. En el supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel titular de
l’autorització, l’Ajuntament podrà compel·lir-lo a l’acompliment, amb imposició de
sancions per tal de garantir en tot moment el compliment de les obligacions derivades de
l’activitat autoritzada, o, alternativament, acordar la revocació de l’autorització.
2. La inspecció dels serveis serà portada a terme per personal tècnic municipal o la
policia local.

INFRACCIONS
Les infraccions es qualificaran com molt greus, greus i lleus.
La classificació de la infracció i la imposició de la sanció s’hauran d’adequar als fets, és
per això que caldrà tenir en compte les consideracions següents:
-

La transcendència social o sanitària i la naturalesa dels perjudicis ocasionats per la
infracció comesa.
L’ànim il·lícit de lucre i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
La reiteració i reincidència en la comissió d’infraccions.
La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació.
El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
El fet que hi hagi requeriment previ

1. Es consideren infraccions molt greus:
a) La paralització total i absoluta de l’execució de les activitats objecte de la

llicència sense causa justificada durant quinze dies seguits.
b) La negativa reiterada a prestar el servei de WC públic a qualsevol usuari de la
platja.
c) El no manteniment reiterat del WC públic en perfectes condicions de neteja i
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utilització.
d) L’ocupació reiterada de la platja amb més superfície de l’autoritzada.
e) L’ incompliment reiterat de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec

de clàusules
f) La resistència reiterada als requeriments efectuats per l’Administració, o el seu
incompliment, quan produeixi un perjudici molt greu als interessos municipals.
g) La utilització reiterada de sistemes de treball, elements, materials, o màquines
diferents als autoritzats al Plec de clàusules
h) L’ incompliment continuat de l’horari del servei.
i) El perill provocat pel mal estat de les instal·lacions i altres elements inherents a
l’autorització.
k) No indemnitzar qualsevol perjudici que s’ocasioni per deixar de complir alguna
de les seves obligacions establertes i en especial per prestar de forma deficient el
servei.
l) Realitzar prestacions diferents a les autoritzades.
m) L’ incompliment reiterat de la normativa de gestió de residus aplicable.
n) La reiterada utilització del WC per altres finalitats que no siguin les de prestar el
servei als usuaris de la platja.
o) La reiteració en la comissió de faltes greus. A aquests efectes, s’entén per
reiteració la comissió d’una mateixa falta més de tres vegades al llarg de la vigència
de l’autorització inicial i de les seves pròrrogues.
2. Es consideren infraccions greus:
a) La negativa a prestar el servei de WC públic a qualsevol usuari de la platja.
b) El no manteniment del WC públic en perfectes condicions de neteja i utilització.
c) L’ incompliment de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec de

clàusules.
d) La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o el seu

incompliment, quan produeixi un perjudici greu als interessos municipals o de
tercers.
e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, o màquines diferents
als autoritzats al Plec de clàusules.
f) L’ incompliment de l’horari del servei.
h) La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o el seu
incompliment.
i) La utilització d’elements decoratius, especialment torxes i altres elements amb
substàncies inflamables, que no siguin prèviament autoritzats per l’Ajuntament.
j) La manca de pulcritud en el servei.
k) La manca d’atenció al públic.
l) La manca de neteja, el mal estat o la deficient prestació dels serveis, dels elements
o instal·lacions i l’ incompliment de conservar-los.
m) L’ocupació de l’espai que superi la superfície adjudicada per part dels serveis
destinats al públic en relació al previst per a l’autorització.
n) L’ incompliment de la normativa de gestió de residus aplicable així com les
condicions establertes en aquest plec.
o) La utilització del WC per altres finalitats que no siguin les de prestar el servei als
usuaris de les platges.
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3. Es consideren infraccions lleus:
a) Deixar de prestar servei, sense causa justificada i sense informar a l’Ajuntament,

més de 2 dies al mes en el període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre.
b) La manca d'atenció i respecte envers els qui gaudeixen dels serveis.
c) La manca de decòrum del personal adscrit al servei o de les instal·lacions o
elements en què es dóna el mateix.
d) Aplicar preus superiors o inferiors als reflectits a la llista de preus al públic
exposada.
e) No informar dels horaris i dels preus al públic.
f) No tenir a disposició del públic el Full de reclamacions.
g) Deixar el lloc de prestació del servei per cridar, atreure al públic o repartir
propaganda, o fer-ho des de les instal·lacions de l’autorització.
h) Causar danys, per simple negligència, a instal·lacions, als usuaris i/o a l’entorn.
i) Posar o fer publicitat sense complir els requisits marcats en el present plec.
j) Tres faltes lleus (en una sola temporada) equivaldran a una de greu.
k) Qualsevol altra acció o omissió que no estigui expressament prevista en aquest
article i que suposi una infracció de les disposicions d’aquest plec que no hagi estat
tipificada com a greu o molt greu.

SANCIONS
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis que es pugui reclamar, en cas
d’incompliment que no produeixi resolució de l‘autorització, l’ajuntament podrà aplicar
les sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perill i/o reiteració:
Infraccions molt greus: multa de fins a un 35 per 100 de l’ import del preu mínim de
licitació de l’autorització objecte de la imputació, o la resolució de l’autorització.
1.

Infraccions greus: multa de fins a un 25 per 100 de l’ import del preu mínim de
licitació de l’autorització objecte de la imputació.
2.

Infraccions lleus: multa de fins a un 10 per 100 de l’ import dels preu mínim de
licitació de l’autorització objecte de la imputació.
3.

En la tramitació de l’expedient corresponent, es donarà audiència al titular perquè pugui
formular al·legacions dins del termini de cinc dies hàbils i l’Ajuntament resoldrà, prèvia
l’emissió dels informes pertinents.
Tot això sens detriment del règim d’infraccions i sancions regulat pels articles
corresponents de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes; Reial Decret 876/2014, de 10
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes, així com en les ordenances
municipals vigents en el moment de la infracció.
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DISPOSICIONS FINALS.
37. MODIFICACIONS DEL PRESENT PLEC
1. Les disposicions d’aquest Ple que, per sistemàtica, incorporen aspectes que remeten a
normes legals o reglamentàries d’aplicació preferent s’entén que són automàticament
modificades en el moment en què es produeix la revisió d’aquestes normes. En aquest supòsit
de modificació, continuen essent vigents les disposicions d’aquest Plec que són compatibles o
permeten una interpretació harmònica amb els nous preceptes legals o reglamentaris.

38.
RENÚNCIA,
DESISTIMENT,
ADJUDICACIÓ DIRECTA

AUTORITZACIONS

DESERTES

I

1. En el cas que quedi/n deserta/es l’adjudicació/ns de les autorització, els adjudicataris
renuncien a l’adjudicatari/s o es resolgui l’autorització, sigui per decisió unilateral o per
qualsevol dels supòsits previstos en aquest plec de clàusules, s’entendrà com a extingida
l’autorització, quedant l’Ajuntament lliure i facultat per atorgar l’autorització a qualsevol
altra persona física o jurídica que ho sol·liciti.
39 TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
1. Les autoritzacions no es podran transmetre.

DILIGÈNCIA.- Aquest document fou aprovat per Junta de Govern Local de 5 de febrer de 2018.
En dono fe.
Santa Cristina d’Aro, el dia 13 de febrer de 2018.
El secretari acctal

Signat digitalment per
CPISR-1 C Xavier CPISR-1 C Xavier Ferrer
Sr. Xavier Ferrer i Vendrell
- DNI
Ferrer Vendrell - Vendrell
40516248T
DNI 40516248T Data: 2018.02.13
11:29:37 +01'00'
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ANNEX 1.- MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA LICITACIÓ

Dades de l’empresa
Nom: .......................................................................... NIF: ......................... Domicili social:
....................................................... de ......................... CP ..................... Telèfon: ..................
Mòbil: .................. Fax: ................... Correu electrònic:..........................

Dades del representant

Nom: .......................................................................... NIF: ......................... Domicili social:
........................................................ de ......................... CP ..................... Telèfon:
.................. Mòbil: .................. Fax: ................... Correu electrònic:..........................

EXPOSO: Que estic assabentat/ada del procediment de contractació per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporades 2018 a 2021) (exp. núm. 0001/2018 H-160.3),
i de les condicions tècniques, econòmiques i administratives que han de regir el contracte
I per això:
SOL·LICITO: Que s’accepti l’oferta presentada dins dels tres sobres núms. 1, 2 i 3 que
s’adjunta a aquesta instància.

(signatura del licitador)

Santa Cristina d’Aro .......... de .............................. de 2018

- 51 -

ANNEX 2.- MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE ELS REQUISITS
PER CONTRACTAR AMB L’AJUNTAMENT I SOBRE LES NOTIFICACIONS I
COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

En/na ……......................................................….., amb DNI núm. ……………..,
domiciliat/a a ….............................………….., del municipi de …………. (CP: ………),
amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu electrònic ……..,
actuant en nom propi/en representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm.
…………….., amb seu social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………),
manifesto:

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al butlletí oficial de la província de Girona i
perfil del contractant de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporades 2018-2021), del corresponent Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i de la
resta d’expedient administratiu (exp. núm. 0001/2018 H-160.3), els quals accepto
íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que d’acord amb la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars que
regeix l'esmentada licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT que, a dia d’avui,
compleixo tots els requisits previs (de capacitat i solvència) exigits en aquesta licitació,
sobre núm. 1 “documentació administrativa”, així com tots i cadascuna de les condicions
establertes legalment per contractar amb l’Administració; que disposo de la documentació
que així ho acredita; i que em comprometo a mantenir el seu compliment durant el període
comprès fins a l’adjudicació de la referida licitació
3. En cas de ser proposat per a l’adjudicació de l’autorització municipal acreditaré davant
l’Ajuntament, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels
documents exigits. El moment decisiu per determinar la concurrència dels requisits de
capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Ajuntament serà el de finalització del
termini de presentació de les proposicions
4. Que autoritzo les persones que es relacionen a continuació, amb el seu nom i cognoms,
DNI, telèfon mòbil i adreça electrònica, a rebre les notificacions i comunicacions
electròniques que li siguin trameses per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro en relació al
referit expedient de contractació, fins i tot els actes de classificació i d’adjudicació.
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Nom i cognoms
DNI
……………………
….......….
……………………
….......….
………...........………….

Tel mòbil
………...…
……......……

Adreça electrònica
.......………...………….

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(signatura del licitador)
Santa Cristina d’Aro, .......... de ..................... de 2018

Nota *: La inexactitud, falsedat o omissió, en qualsevol dada, manifestació o document que
s’acompanyi o incorpori a la declaració, determinarà la impossibilitat de continuar
l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals
fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què doni lloc i a
l’obligació de l’interessat a restituir la situació jurídica, així com la impossibilitat d’instar
un nou procediment amb el mateix objecte, durant un període de 5 anys, d’acord amb allò
establert a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques
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ANNEX 3.1.- MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE NO TROBAR-SE EN CAP
DE LES PROHIBICIONS PER CONTRACTAR
persona física

En/na ................................................................... amb NIF ........................... en nom propi,
amb domicili social a (carrer, avinguda, etc) ................................. de .........................(CP
.....................) als efectes de presentar oferta en el procediment per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporades 2018-2021) (exp. núm. 0001/2018 H-160.3)

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
a) Que estic facultat/da per a contractar amb l’Administració atès que, tenint capacitat
d’obrar, no em trobo comprès/a en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 60
del vigent Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
b) Que estic al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c) Que no tinc deutes pendents de naturalesa tributària, sancionadora o de qualsevol altra
tipus amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
d) Que em comprometo a obtenir el corresponent permís de Capitania Marítima si aquest es
necessari per a l’activitat o servei que es presta.
e) Em comprometo a tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil pels danys
i/o perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de l’execució de la
instal·lació i de l’explotació del servei per una quantia mínima de 300.000 € de capital
assegurat, amb un sublímit per víctima de 150.000 €, prèviament a l’inici de l’execució
de les instal·lacions i/o de l’inici del servei, en el supòsit de resultar adjudicatari.
f)

Que conec i accepto que, en cas de ser impossible l’adjudicació de l’autorització
per decisió d’altres administracions, no tindré cap dret adquirit ni dret a reclamació o
indemnització de cap mena a càrrec de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

g)

Que conec i accepto que a l’import del cànon ofert a l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro caldrà afegir la quantitat que en concepte de cànon i garantia fixi
l’administració competent del domini públic ocupat, i la resta de despeses que siguin
necessàries per contractar els serveis necessaris per a exercir l’activitat.

h) Que conec el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions
tècniques i documentació complementària del contracte, que els accepto de forma
íntegra, i que es compromet a executar el mateix amb subjecció als esmentats plecs.
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I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(signatura del licitador)
Santa Cristina d’Aro, .......... de ..................... de 2018

Nota *: La inexactitud, falsedat o omissió, en qualsevol dada, manifestació o document que
s’acompanyi o incorpori a la declaració, determinarà la impossibilitat de continuar
l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals
fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què doni lloc i a
l’obligació de l’interessat a restituir la situació jurídica, així com la impossibilitat d’instar
un nou procediment amb el mateix objecte, durant un període de 5 anys, d’acord amb allò
establert a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques
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ANNEX 3.2.- MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE NO TROBAR-SE EN CAP
DE LES PROHIBICIONS PER CONTRACTAR
persona jurídica

En/na ................................................................... amb NIF ........................... en nom propi,
amb domicili social a (carrer, avinguda, etc) ................................. de .........................(CP
......................) als efectes de presentar oferta en el procediment per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporades 2018-2021) (exp. núm. 0001/2018 H-160.3)

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

a)

Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents, d’acord amb el
manament de l’escriptura pública autoritzada davant Notari............, protocol núm.
.............. de data ...................... de .........

b) Que l’empresa no està incursa en les prohibicions per contractar recollides en l’article
60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
c)

Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent
per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.

d) Que l’empresa està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
e)

Que l’empresa no te deutes pendents de naturalesa tributària, sancionadora o de
qualsevol altra tipus amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

f)

Que els òrgans de govern i administradors d’aquesta societat no es troben en cap dels
supòsits establerts a:
- Llei 12/1995 d’incompatibilitat dels membres del govern
- Llei estatal 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions Públiques.
- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
- Llei estatal 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels
membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat.

g) Que l’empresa es troba donada d’alta a l’IAE a l’epígraf ....... / ò està exempta de
l’IAE.
h) Que em comprometo a obtenir el corresponent permís de Capitania Marítima si aquest
es necessari per a l’activitat o servei que es presta.
i)

Em comprometo a tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil pels danys
i/o perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de l’execució de la
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instal·lació i de l’explotació del servei per una quantia mínima de 300.000 € de capital
assegurat, amb un sublímit per víctima de 150.000 €, prèviament a l’inici de l’execució
de les instal·lacions i/o de l’inici del servei, en el supòsit de resultar adjudicatari.
j)

Que conec i accepto que, en cas de ser impossible l’adjudicació de l’autorització per
decisió d’altres administracions, no tindré cap dret adquirit ni dret a reclamació o
indemnització de cap mena a càrrec de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

k) Que conec i accepto que a l’import del cànon ofert a l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro caldrà afegir la quantitat que en concepte de cànon i garantia fixi l’administració
competent del domini públic ocupat, i la resta de despeses que siguin necessàries per
contractar els serveis necessaris per a exercir l’activitat.
l)

Que conec el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions
tècniques i documentació complementària del contracte, que els accepto de forma
íntegra, i que es compromet a executar el mateix amb subjecció als esmentats plecs.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(signatura del licitador)

Santa Cristina d’Aro, .......... de ..................... de 2018

Nota *: La inexactitud, falsedat o omissió, en qualsevol dada, manifestació o document que
s’acompanyi o incorpori a la declaració, determinarà la impossibilitat de continuar
l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals
fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què doni lloc i a
l’obligació de l’interessat a restituir la situació jurídica, així com la impossibilitat d’instar
un nou procediment amb el mateix objecte, durant un període de 5 anys, d’acord amb allò
establert a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques
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ANNEX 4.- DECLARACIÓ SOLVÈNCIA TÈCNICA: SERVEIS REALITZATS
DURANT ELS ÚLTIMS QUATRE (4) ANYS
AUTORITZACIÓ NÚM. _____
En/na …................................…….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a
…………….., del municipi de …………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………,
amb fax núm. ........., amb el correu electrònic ….....….., actuant en nom propi/en
representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm. …………….., amb seu
social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………),
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al butlletí oficial de la província de Girona i
perfil del contractant de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporades 2018-2021), del corresponent Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i de la
resta d’expedient administratiu (exp. núm. 0001/2018 H-160.3), els quals accepto
íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació i a efectes d’acreditar la solvència tècnica manifesto:
a)
Que els principals serveis o activitats realitzats durant els últims quatre (4) anys són
els següents (només s’indicaran els principals, amb un màxim de 5 referències):
Descripció detallada del
tipus de serveis o
activitats

Entitat
adjudicatària

Data
adjudicació /
execució

Import
adjudicació
(iva inclòs)

Aportació certificat
o documentació
acreditativa
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

b)
Que adjunto els corresponents certificats de bona execució de l’Administració o
privats corresponent.
Que donat que  NO tinc l’experiència exigida, acredito aquesta solvència amb la
descripció de l’equip tècnic i humà del que disposaré per a la prestació del servei, adjuntant
tota la documentació pertinent (descripció equip tècnic i humà, titulacions, anys
d’experiència, relació laboral, ...)

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(signatura del licitador)
Santa Cristina d’Aro, .......... de ..................... de 2018
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ANNEX
5.MODEL
PROPOSTA
TÈCNICA
I
DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT
JUDICI DE VALORS AUTORITZACIÓ NÚM. _____

En/na …….............................….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a
…………….., del municipi de …………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………,
amb fax núm. ........., amb el correu electrònic ….....….., actuant en nom propi/en
representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm. …………….., amb seu
social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………),

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al butlletí oficial de la província de Girona i
perfil del contractant de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporades 2018-2021), del corresponent Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i de la
resta d’expedient administratiu (exp. núm. 0001/2018 H-160.3), els quals accepto
íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació i per a què sigui valorat declaro responsablement,
essent coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo, en concepte de
proposta tècnica, a oferir el següent:
2.1. Que per a justificar la proposta presentada adjunto, d’acord amb el que disposa la
clàusula 14, sobre núm. 2, apartat 2.1.2 i/o 2.2.2, una memòria tècnica explicativa de
l’oferta proposada que inclou tota la documentació exigida.
2.2. Que  SI  NO adjunto document acreditatiu sobre la titularitat o no d’altres servei,
i sobre la gestió directa i personal del servei segons models establerts a l’ annex 9.
2.3. Que  SI  NO participo en la neteja de la platja adjuntant en un annex de la
memòria tècnica les condicions i la seva justificació.
2.4. Que  SI  NO col·locaré un punt de reciclatge adjuntant en un annex de la memòria
tècnica les condicions i la seva justificació.
3. Que  SI  NO adjunto document acreditatiu antiguitat del licitador en la prestació del
servei en anys anteriors, segons models establerts a l’ annex 10.
4. Que  SI  NO adjunto declaració de confidencialitat segon l’annex 6.
5. Que  SI  NO adjunto declaració resoldre situacions d’empat segon l’annex 7.
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Cal assenyalar en cada un dels apartats SI o NO. En cas que en un apartat no consti
assenyalada cap de les dues opcions s’entendrà com a un NO

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(signatura del licitador)
Santa Cristina d’Aro, .......... de ..................... de 2018
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ANNEX 6.- DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT. AUTORITZACIÓ NÚM.
_____
En/na ................................................................... amb NIF ........................... en nom propi,
amb domicili social a (carrer, avinguda, etc) ................................. de .........................(CP
......................) als efectes de presentar oferta en el procediment per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporades 2018-2021) (exp. núm. 0001/2018 H-160.3)
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Els documents i/o la informació que es detalla seguidament tenen caràcter
confidencial:
Núm. Document

Descripció

Pàgina

La fonamentació d’aquesta declaració es basa en els següents motius o circumstàncies, per
a cadascun del documents o informacions detallats:
Núm. Document

Fonamentació i circumstàncies de la declaració

Cap document i/o informació té caràcter confidencial.
En cas de no marcar cap de les dues caselles, s’entendrà que el licitador no declara
cap document com a confidencial.
No obstant això, l’òrgan de contractació podrà valorar i declarar, d’ofici i d’acord amb les
declaracions de la resta de licitadors en el procediment, si s’escau, que algun o alguns dels
documents que integren l’oferta ha de tenir consideració de confidencial, o cas de no tenir
fonamentació la declaració de confidencialitat considerar aquesta informació d’accés públic.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(signatura del licitador)
Santa Cristina d’Aro, .......... de ..................... de 2018
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ANNEX 7.- MODEL DE DECLARACIÓ DEL LICITADOR SOBRE LES
CONDICIONS PER RESOLDRE SITUACIONS EN CAS D’EMPAT EN LA
PUNTUACIÓ FINAL AUTORITZACIÓ NÚM. _____
En/na ……..................................….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a
…………….., del municipi de …………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………,
amb fax núm. ........., amb el correu electrònic ….....….., actuant en nom propi/en
representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm. …………….., amb seu
social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………),

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al butlletí oficial de la província de Girona i
perfil del contractant de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporades 2018-2021), del corresponent Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i de la
resta d’expedient administratiu (exp. núm. 0001/2018 H-160.3), els quals accepto
íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que, a la vista de la clàusula 14 ”sobre núm. 2” apartat 2.1.6 i/o 2.2.6 i clàusula 15.3
del PCAiTP, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent coneixedor de les obligacions
que comporta, que l’empresa que represento és una empresa d'inserció regulada en la Llei
estatal 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció,
que compleix amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta
consideració, tal com acredito a la documentació annexa.
O bé:
3. Que, a la vista de la clàusula 14 ”sobre núm. 2” apartat 2.1.6 i/o 2.2.6 i clàusula 15.3
PCAiTP, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent coneixedor de les obligacions que
comporta, que el nombre global de treballadors de plantilla és de …………., mentre que el
nombre particular de treballadors amb discapacitat en la mateixa és de ……….., fet que
suposa un ……% sobre el total de la plantilla de l’empresa, tal com acredito a la
documentació annexa.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(signatura del licitador)
Santa Cristina d’Aro, ......... de .................................... de 2018

- 62 -

ANNEX 8.- MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA
AUTORITZACIÓ NÚM. ________

En/na …...............................…….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a
…………….., del municipi de …………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………,
amb fax núm. ........., amb el correu electrònic ….....….., actuant en nom propi/en
representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm. …………….., amb seu
social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………),

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al butlletí oficial de la província de Girona i
perfil del contractant de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporades 2018-2021), del corresponent Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i de la
resta d’expedient administratiu (exp. núm. 0001/2018 H-160.3), els quals accepto
íntegrament, sense cap excepció ni reserva.

AUTORITZACIÓ NÚM. 1: GUINGUETA AMB TERRASSA “BAR”
2. Que, per prendre part en la licitació i per a què sigui valorat declaro responsablement,
essent coneixedor de les obligacions que comporta, que en comprometo a la seva execució
pel cànon anual (preu de licitació) de ___________ (en lletres i números) _________
euros.
3. Compromís de disposar d’estovalles a les taules:  SI  NO
4. Compromís de disposar de vaixella reutilitzable:  SI  NO
5. Compromís de disposar de premsa diària en diferents idiomes:  SI  NO
6. Compromís de disposar de trones pels nens:

 SI  NO

7. Compromís de disposar de productes Km0 a la carta:  SI  NO
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8. Compromís de disposar d’un espai per informació turística municipal:  SI  NO

Cal assenyalar en cada un dels apartats SI o NO. En cas que en un apartat no consti
assenyalada cap de les dues opcions s’entendrà com a un NO

AUTORITZACIÓ NÚM. 2: CAMP DE BOIES I SERVEI DE BARQUEIG
2. Que, per prendre part en la licitació i per a què sigui valorat declaro responsablement,
essent coneixedor de les obligacions que comporta, que en comprometo a la seva execució
pel cànon anual (preu de licitació) de ___________ (en lletres i números) _________
euros.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(signatura del licitador)

Santa Cristina d’Aro, ......... de .................................... de 2018
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ANNEX 9.- MODEL DE DECLARACIÓ DEL LICITADOR SOBRE QUE NO ES
TITULAR DE CAP ALTRA AUTORITZACIÓ/CONCESSIÓ DE SERVEIS DE
TEMPORADA DE PLATJA A LES PLATGES DEL MUNICIPI NI EN ALTRES
MUNICIPIS COSTANERS
AUTORITZACIÓ NÚM. ________
En/na …................................…….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a
…………….., del municipi de …………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………,
amb fax núm. ........., amb el correu electrònic ….....….., actuant en nom propi/en
representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm. …………….., amb seu
social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………),
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al butlletí oficial de la província de Girona i
perfil del contractant de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporades 2018-2021), del corresponent Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i de la
resta d’expedient administratiu (exp. núm. 0001/2018 H-160.3), els quals accepto
íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació i per a què sigui valorat declaro responsablement,
essent coneixedor de les obligacions que comporta, que no sóc titular de cap altra
autorització/concessió de serveis de temporada de platja al municipi ni en altres municipis
costaners i que es comprometi a la gestió directa i personal de l’explotació durant el
període de vigència de l’autorització durant el període de vigència.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(signatura del licitador)
Santa Cristina d’Aro, .......... de ..................... de 2018
Nota *: La inexactitud, falsedat o omissió, en qualsevol dada, manifestació o document que
s’acompanyi o incorpori a la declaració, determinarà la impossibilitat de continuar
l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals
fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què doni lloc i a
l’obligació de l’interessat a restituir la situació jurídica, així com la impossibilitat d’instar
un nou procediment amb el mateix objecte, durant un període de 5 anys, d’acord amb allò
establert a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques
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ANNEX 10.- MODEL DECLARACIÓ DEL LICITADOR RELACIONAT AMB LES
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS GESTIONADES. AUTORITZACIÓ NÚM.
_______

En/na …................................…….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a
…………….., del municipi de …………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………,
amb fax núm. ........., amb el correu electrònic ….....….., actuant en nom propi/en
representació d................... , en qualitat de .........., amb CIF núm. …………….., amb seu
social a …………….., del municipi de …………. (CP: ………),

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat al butlletí oficial de la província de Girona i
perfil del contractant de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, per a l’atorgament
d’autoritzacions municipals per a l’explotació de determinats serveis de temporada a les
platges de Santa Cristina d’Aro (temporades 2018-2021), del corresponent Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i de la
resta d’expedient administratiu (exp. núm. 0001/2018 H-160.3), els quals accepto
íntegrament, sense cap excepció ni reserva.
a) Que les autoritzacions/concessions de .............. gestionades en els últims deu (10) anys
són les següents:
Lloc: .............
Dates del període de l’autorització/concessió: ...............
Administració concedent: ..............
Lloc: .............
Dates del període de l’autorització/concessió: ...............
Administració concedent: ..............
b) Que adjunto els corresponents certificats de l’Administració corresponent.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(signatura del licitador)
Santa Cristina d’Aro, .......... de ..................... de 2018
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ANNEX 11.- CARACTERÍSTIQUES GUINGUETA I WÀTER
Guingueta “BAR”
1. L’estructura portant estarà formada per bigues de pi silvestre tractat amb autoclau.
2. El tancament i l’estructura vertical es resoldran de manera conjunta mitjançant murs de
càrregues fets per pilars de fusta de pi de flandres tractat amb autoclau.
3. L’estructura de coberta estarà formada per bigues serrades de pi silvestre i bigues
contraxapades de tauler marí. Tots els elements s’uniran entre ells mitjançant tornilleria
bicromatada i d’acer inoxidable, assegurant la solidesa del conjunt.
Terrassa
1. Posar característiques terrassa
L’adjudicatari resta obligat a sol·licitar l’autorització expressa de l’Ajuntament envers el
mobiliari que vulguin posar tant a la terrassa aquest haurà de estar integrat amb l’entorn i
no hi podrà haver-hi propaganda de begudes alcohòliques. L’àmbit d’ocupació es la que
consta a l’annex 12 del plec.
Wàter
1. S’instal·larà un WC de tipus químic consistent en un mòdul prefabricat i transportable en
una sola peça.
2. El mòdul haurà de complir les prescripcions contingudes en el Decret 72/1992, de 5 de
maig, sobre normes per a l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques.
4. Estarà composar per inodor adaptat amb fluxòmetre, així com lavabo adaptat amb aixeta

temporitzada. A més inclourà accessoris homologats com nansa horitzontal fix i vertical
abatible amb suport a terra, mirall, dosificador de sabó porta-rotlles inox., paperera i
escombreta de neteja. També incorporarà una rampa d’accés de dimensions
reglamentàries.

Cabina de WC accessible para discapacitats f

Cabina de WC accessible para
discapacitats fabricada en fusta
amb coberta translúcida de
policarbonat que proporciona
molta llum natural. Sistema
d’instal·lació totalment autònoma,
amb tassa, dipòsit i polsador de
descàrrega manual integrades.
També disponible para connexió a
xarxa. Materials i
acabades
totalment preparats per a instal·larse a la intempèrie.
Dimensiones exteriors; Ample:
2.27, Llarg: 2.00 i Alt: 2,40 m.
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ANNEX 12.- AUTORITZACIÓ ANUAL D’OCUPACIÓ 2018 (PLA USOS 2017-2021)
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