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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE LCSP

Begoña Pérez
Tècnica de promoció del territori - 28/01/2019

Assumpte: Memòria justificativa per l’adjudicació de les autoritzacions de diferents serveis
de temporada de les platges del municipi de Torroella de Montgrí.

ANTECEDENTS
El 29 d’octubre del 2018 es va entregar al Servei de Gestió del Litoral de la Generalitat de
Catalunya l’ocupació per a l'any 2019 corresponent a la distribució de serveis i usos de
temporada aprovada per al període 2017-2021 en zona de domini públic maritimoterrestre i,
en el seu cas, en zona de servitud de protecció del municipi de Torroella de Montgrí.
En aquest Pla d’usos es manté l’Adjudicació de zona de varada ZA1 Platja de l’Estartit – La
Pletera, que el 2018 va quedar deserta.
L’any 2018 han caducat les adjudicacions :
 Gandules i tendals: GA1, GA2, GA3, GA5, GA6 Platja de l’Estartit, GA7 Platja de
l’Estartit – Ter Vell, GA8 Cala Montgó i GA9 Platja de Mas Pinell
 Patins i similars: LV1, LV2, LV4 Platja de l’Estartit i LV6 Cala Montgó
 Guingueta GU1 Platja de l’Estartit
 Zones de varada d’embarcacions ZA1 Platja de l’Estartit – La Pletera i ZA-2 Platja de
la Fonollera
 Escola nàutica d’esquí nàutic i esquí bus EN1Platja de l’Estartit
 Escola nàutica de de multiactivitats especialitzada en la pràctica de kitesurf de Kite
surf i similars EN3 Platja de l’Estartit – La Pletera
 Escola Nàutica per a la pràctica de vela, ski bus, caiacs EN4 Platja de la Gola del Ter
 Escola nàutica de caiacs EN6 Cala Montgó
EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFIACIÓ DE LA SOLUCIÓ
ADOPTADA
1- Atès que les adjudicacions següents han caducat:
 Gandules i tendals: GA1, GA2, GA3, GA5, GA6 Platja de l’Estartit, GA7 Platja
de l’Estartit – Ter Vell, GA8 Cala Montgó i GA9 Platja de Mas Pinell
 Patins i similars: LV1, LV2, LV4 Platja de l’Estartit i LV6 Cala Montgó
 Guingueta GU1 Platja de l’Estartit
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Zona de varada d’embarcacions ZA2 Platja de la Fonollera
Escola nàutica d’esquí nàutic i esquí bus EN1Platja de l’Estartit
Escola nàutica de de multiactivitats especialitzada en la pràctica de kitesurf de
Kite surf i similars EN3 Platja de l’Estartit – La Pletera
 Escola Nàutica per a la pràctica de vela, ski bus, caiacs EN4 Platja de la Gola
del Ter
 Escola nàutica de caiacs EN6 Cala Montgó
2- Atès que l’adjudicació zona de varada d’embarcacions ZA1 Platja de l’Estartit – La
Pletera l’any 2018 va quedar deserta.
3- Atès que la voluntat de l’Ajuntament és mantenir totes les activitats anteriorment
esmentades (punt 1 i 2 de l’apartat 8), es tornaran a licitar totes aquestes
adjudicacions de platges:
 Gandules i tendals: GA1, GA2, GA3, GA5, GA6 Platja de l’Estartit, GA7 Platja
de l’Estartit – Ter Vell, GA8 Cala Montgó i GA9 Platja de Mas Pinell
 Patins i similars: LV1, LV2, LV4 Platja de l’Estartit i LV6 Cala Montgó
 Guingueta GU1 Platja de l’Estartit
 Zona de varada d’embarcacions ZA1 Platja de l’Estartit – La Pletera i ZA2
Platja de la Fonollera
 Escola nàutica d’esquí nàutic i esquí bus EN1Platja de l’Estartit
 Escola nàutica de de multiactivitats especialitzada en la pràctica de kitesurf de
Kite surf i similars EN3 Platja de l’Estartit – La Pletera
 Escola Nàutica per a la pràctica de vela, ski bus, caiacs EN4 Platja de la Gola
del Ter
 Escola nàutica de caiacs EN6 Cala Montgó




JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS EN CAS DE CONTRACTE DE
SERVEIS
En el cas que ens ocupa, no estem davant d’un contracte administratiu de serveis, sinó que
els serveis de temprada es caracteritzen per ser concessions de domini públic.
OBJECTE
L’objecte del contracte és la concessió de determinats serveis de temporada de les platges
del municipi, atès que les anteriors concessions estan a punt de finalitzar el seu termini
concessional.
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La concessió de serveis de temporada te per objecte dotar al municipi de Torroella de
Montgrí, com a municipi turístic, d’un conjunt de serveis e infrastructural destinats a la
promoció i servei turística, en tant que competència municipal pròpia.
Objecte de contractació del servei
L’adjudicació de l’autorització per a l’explotació del següents serveis de temporada:
 Gandules i tendals: GA1, GA2, GA3, GA5, GA6 Platja de l’Estartit, GA7 Platja de
l’Estartit – Ter Vell, GA8 Cala Montgó i GA9 Platja de Mas Pinell
 Patins i caiacs: LV1, LV2, LV4 Platja de l’Estartit i patins: LV6 Cala Montgó
 Guingueta GU1 Platja de l’Estartit
 Zona de varada d’embarcacions ZA1 Platja de l’Estartit – La Pletera i ZA2 Platja de la
Fonollera
 Escola nàutica d’esquí nàutic i esquí bus EN1Platja de l’Estartit
 Escola nàutica de de multiactivitats especialitzada en la pràctica de kitesurf i similars
EN3 Platja de l’Estartit – La Pletera
 Escola Nàutica per a la pràctica de vela, ski bus, caiacs EN4 Platja de la Gola del Ter
 Escola nàutica de caiacs EN6 Cala Montgó
Autoritzacions que surten a licitació pública:
El tipus de licitació mínim per a la concessió:
Lot

Codi
d’autorització

Lot 1

GA1

Lot 2

GA2

Lot 3

GA3

Lot 4

GA5

Lot 5

GA6

Lot 6

GA7
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Gandules
tendals
Gandules
tendals
Gandules
tendals
Gandules
tendals
Gandules
tendals
Gandules
tendals

Temporalitat
(pròrrogues
incloses)
i
5 anys
i

5 anys

i

5 anys

i

5 anys

i

5 anys

i

5 anys

Tipus de
Sector
licitació
mínim
2.000,00 € Platja
de
l’Estartit
2.000,00 € Platja
de
l’Estartit
2.000,00 € Platja
de
l’Estartit
2.000,00 € Platja
de
l’Estartit
2.000,00 € Platja
de
l’Estartit
1.500,00 € Platja
de
l’Estartit (Ter
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Lot 7

GA8

Lot 8

GA9

Lot 9

LV1

Lot 10

LV2

Lot 11

LV4

Lot 12

LV6

Lot 13
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5 anys

Vell)
5.000,00 € Cala Montgó

5 anys

1.500,00 € Mas Pinell

5 anys

4.000,00 € Platja
l’Estartit

de

5 anys

4.000,00 € Platja
l’Estartit

de

5 anys

4.000,00 € Platja
l’Estartit

de

5 anys

7.500,00 € Cala Montgó

10 anys

8.000,00 € Platja
de
l’Estartit
3.000,00 € Platja
de
l’Estartit (La
Pletera)
4.000,00 € Mas Pinell
3.500,00 € Platja
de
l’Estartit

GU1

Gandules
i
tendals
Gandules
i
tendals
Lloguer
d’embarcacions
sense motor
Patins i caiacs
Lloguer
d’embarcacions
sense motor
Patins i caiacs
Lloguer
d’embarcacions
sense motor
Patins i caiacs
Lloguer
d’embarcacions
sense motor
Patins
Guingueta

Lot 14

ZA1

Zona d’avarada

5 anys

Lot 15
Lot 16

ZA2
EN1

5 anys
5 anys

Lot 17

EN3

Lot 18

EN4

Lot 19

EN6

Zona d’avarada
Escola nàutica:
esquí nàutic i
esquí bus
Escola nàutica
de
de
multiactivitats
especialitzada
en la pràctica de
kitesurf i similars
Escola nàutica:
vela, esquí bus i
caiacs
Escola nàutica:
caiacs
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10 anys

4.500,00 € Platja
l’Estartit
Pletera)

5 anys

7.000,00 € Platja de la
Gola del Ter

5 anys

8.000,00 € Cala Montgó

de
(La
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Ocupació:
Codi
d’autorització
GA1
GA2
GA3
GA5
GA6
GA7
GA8
GA9
LV1
LV2
LV3
LV6
GU1

m2

ZA1
ZA2
EN1
EN3
EN4
EN6

450 m2
450 m2
25 m2
400 m2
130 m2
70 m2

250 m2
250 m2
250 m2
250 m2
250 m2
200 m2
60 m2
80 m2
90 m2
90 m2
90 m2
90 m2
124 m2 (20 m2 guingueta tancada, 80 m2
de terrassa, 4 m2 de lavabo públic
gratuït connectat a clavegueram, 20 m2
de zona d’esbarjo gratuït no explotació
comercial)

JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS
El present contracte es troba dividit en lots, concretament en funció del tipus d’activitat que
es licita tal com queda reflectit en l’apartat d’exposició de necessitats d’aquesta memòria.
DURADA DEL
PRÒRROGUES

CONTRACTE

I

JUSTIFICACIÓ.

POSSIBLE

EXISTÈNCIA

Activitats nàutiques 5 anys de contracte
Activitats de guingueta i Kitesurf 10 anys de contracte per la forta inversió inicial.
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MODIFICACIONS CONTRACTUALS
No es preveuen
TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació, mitjançant procediment obert, de l’autorització per a l’explotació de serveis de
temporada de platja
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
No s’estableix un pressupost base de licitació. Es preveu el pagament d’un cànon com a un
dels criteris d’adjudicació.
CAPACITAT I SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA (ART. 65-97 LCSP)
Atès que cada licitador només podrà resultar adjudicatari d’una de les autoritzacions,
no s’admetran diferents proposicions de la mateixa persona, tant si es presenten a
títol de persona física com jurídica. Tampoc s’admetran proposicions diferents de
persones lligades amb vincles de consanguinitat o afinitat fins a 1r grau, per una
mateixa autorització
D’acord amb l’art. 132 de la LCSP, l’ajuntament de Torroella de Montgrí comunicarà a
l’autoritat Catalana de la competència qualsevol indici d’acord, decisió col·lectiva o
pràctica concertada entre els licitadors que tingui per objecte impedir, restringir o
falsejar la competència en el procés de licitació.
GA-1, GA-2, GA-3, GA-5, GA-6, GA-7, GA-8 I GA-9 Gandules i tendals:
La solvència tècnica i professional de l'empresari es podrà acreditar amb els mitjans
següents:
-

Haver gestionat autoritzacions/concessions de gandules i tendals a les
platges un període mínim de 12 mesos en els últims 5 anys. Acreditar amb
certificats de l’Administració corresponent.

-

Si el licitador no té experiència. Acredità aquesta solvència amb la descripció
de l’equip humà i dels mitjans tècnics que disposarà per a l’explotació del
servei de lloguer d’embarcacions sense motor. Caldrà que disposi d’un mínim
de 30 gandules i de 10 tendals, a més a més d’1 persona diària per a la
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prestació del servei.
La solvència econòmica financera s’acreditarà:
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.
GU-2 Guingueta:
La solvència tècnica i professional de l'empresari es podrà acreditar amb els
mitjans següents:
-

Haver gestionat autoritzacions/concessions de guingueta a les platges un
període mínim de 12 mesos en els últims 5 anys. Acreditar amb certificats de
l’Administració corresponent.

-

Si el licitador no ha estat titular de cap autorització/concessió de guingueta a
les platges però ha fet feines com a cambrer de bar o restaurants, podrà
acreditar la solvència de la següent manera:
o Si és una persona física: una declaració responsable del licitador
relacionant les feines com a cambrer de bars o restaurants en els últims 5
anys, que inclogui el nom de l’empresa, el núm. de CIF, l’adreça de
l’empresa, el termini que hi ha treballat i que ha exercit com a cambrer. A
la declaració caldrà adjuntar-hi un historial de la vida laboral emès per la
Seguretat Social i el corresponent certificat de l’empresa (incloent nom de
l’empresa, el núm. de CIF, l’adreça de l’empresa, el termini que hi ha
treballat i que ha exercit com a cambrer). Amb la citada documentació
caldrà acreditar que, en els últims 5 anys, ha exercit com a cambrer de
bars o restaurants durant un període mínim de 12 mesos.
o Si és una persona jurídica: l'escriptura o els documents en els quals
consti la constitució de l'entitat i els estatuts pels quals es regeix,
degudament inscrits en el Registre Mercantil o en el que correspongui, on
caldrà constatar que l’objecte social de l’empresa és el d’explotació de
bars o restaurants.

La solvència econòmica financera s’acreditarà:
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:
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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.
LV-1, LV-2, LV-4, LV-6 lloguer d’embarcacions sense motor
La solvència tècnica i professional de l'empresari es podrà acreditar amb els
mitjans següents:
-

Haver gestionat autoritzacions/concessions de lloguer d’embarcacions sense
motor a les platges un període mínim de 12 mesos en els últims 5 anys.
Acreditar amb certificats de l’Administració corresponent.

-

Si el licitador no té experiència. Acredità aquesta solvència amb la descripció
de l’equip humà i dels mitjans tècnics que disposarà per a l’explotació del
servei de lloguer d’embarcacions sense motor. Caldrà que disposi Caldrà que
disposi d’un mínim de 10 embarcacions sense motor, 1 embarcació de
salvament en llista 6ª per cada 10 artefactes i mínim d’1 persona diària per a
la prestació del servei que disposi d’un curs de primers auxilis d’un mínim de
60 hores.

La solvència econòmica financera s’acreditarà:
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.
EN-1 Escola nàutica d’esquí nàutic i esquí bus
La solvència tècnica i professional de l'empresari es podrà acreditar amb els
mitjans següents:
-

Haver gestionat autoritzacions/concessions d’esport nàutics – escola nàutica
d’esquí nàutic i esquí bus un període mínim de 12 mesos en els últims 5 anys.
Acreditar amb certificats de l’Administració corresponent.

-

Si el licitador no té experiència. Acredità aquesta solvència amb la descripció
de l’equip humà i dels mitjans tècnics que disposarà per a l’explotació del
servei de lloguer d’embarcacions sense motor. Caldrà que disposi d’un mínim
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d’un equip d’esquí nàutic i d’un equip d’esquí bus, a més a més d’1 persona
diària per a la prestació del servei amb titulació acreditativa del coneixement
d’idiomes: català, castellà, anglès i francès (caldrà acreditar una formació
mínima de 100 hores amb certificat oficial o d’acadèmia d’idiomes)
La solvència econòmica financera s’acreditarà:
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.
EN-3 Escola nàutica de multiactivitats especialitzada en la pràctica de kitesurf i
similars
Haver gestionat autoritzacions/concessions d’esport nàutics – escola nàutica de
kitesurf i similars un període mínim de 12 mesos en els últims 5 anys. Acreditar
amb certificats de l’Administració corresponent.
Si el licitador no ha estat titular de cap autorització/concessió d’esport nàutics –
escola nàutica de kitesurf i similars a les platges, podrà acreditar la solvència de
la següent manera:




Si és una persona física: Disposar del títol de kitesurf nivell 1. Aquesta
titulació ha de tenir una antiguitat mínima de 3 anys. S’haurà d’entregar
certificat de la Federació Catalana de Vela on s’indiqui la data d’obtenció
d’aquesta titulació per poder comprovar els 3 anys d’antiguitat.

Si és una persona jurídica: l’empresa ha d’estar donada d’alta a l’IAE 9331 en
“ensenyança i conducció de vehicles terrestres, aquàtics i aeronàutics ” o 9672
Escoles i serveis perfeccionament de l’esport.
Mitjans tècnics que disposarà per a l’explotació del servei. Caldrà que disposi
d’un mínim de:
 35 cometes
 25 barres
 20 taules
 45 neoprens
 35 arnesos
 20 cascs
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25 armilles salvavides
15 taules de paddle surf
15 rems de paddle surf

Personal: Mínim de 3 persones diàries per a la prestació del servei .
Titulació mínima del personal:
 3 monitors de kitesurf: titulació Tècnic de kitesurf Nivell 1 expedit per
l’Escola Catalana de Vela o anàlegs
 2 monitors de lleure: titulació monitor de lleure.
 2 monitors per activitats mediambientals: Titulació Guia del Parc Natural
del Montgrí, les Illes medes i el Baix Ter expedit pel Parc Natural del
Montgrí, les Illes medes i el Baix Ter.
La solvència econòmica financera s’acreditarà:
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.
EN-4 Escola nàutica: vela, esquí bus i caiacs
Haver gestionat autoritzacions/concessions d’esport nàutics – escola nàutica de
vela, esquí bus i caiacs un període mínim de 12 mesos en els últims 5 anys.
Acreditar amb certificats de l’Administració corresponent.
Si el licitador no ha estat titular de cap autorització/concessió d’esport nàutics –
escola nàutica de vela, esquí bus i caiacs a les platges, podrà acreditar la
solvència de la següent manera:




Si és una persona física: Disposar de la següent formació:
 Tècnic esportiu en vela
 Títol de "curs de nivell I en vela lleugera”
 Tècnic esportiu en piragüisme.
 Patró/ona d’embarcacions d’esbarjo

Si és una persona jurídica: l’empresa ha d’estar donada d’alta a l’IAE 9672
Escoles i serveis perfeccionament de l’esport.
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Mitjans tècnics que disposarà per a l’explotació del servei. Caldrà que disposi
d’un mínim de:
 4 catamarans
 9 caiacs
 12 planxes de windsurf
 1 equip d’esquí bus
Personal: Mínim de 5 persones diàries per a la prestació del servei .
Titulació mínima del personal:
 3 monitors de vela: titulació mínima curs de nivell I en vela
 2 monitors de piragüisme: titulació Tècnic esportiu en piragüisme.
 1 patró embarcació: patró d’embarcacions d’esbarjo.
La solvència econòmica financera s’acreditarà:
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.
EN-6 Escola nàutica: caiacs
Haver gestionat autoritzacions/concessions d’esport nàutics – escola nàutica
caiacs de platja un període mínim de 12 mesos en els últims 5 anys. Acreditar
amb certificats de l’Administració corresponent.
Si el licitador no ha estat titular de cap autorització/concessió d’esport nàutics –
escola nàutica de caiacs de platja a les platges, podrà acreditar la solvència de la
següent manera:


Si és una persona física: Disposar de la següent formació:
 Tècnic esportiu de nivell II en piragüisme de mar.
 Certificat ASI-II en piragüisme de mar.
 Estar inscrit al cens d’organitzadors d’activitats fisicoesportives en el medi
natural del Consell Català de l’Esport.



Si és una persona jurídica: l’empresa ha d’estar inscrita al cens
d’organitzadors d’activitats fisicoesportives en el medi natural del Consell
Català de l’Esport.
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Mitjans tècnics que disposarà per a l’explotació del servei. Caldrà que disposi
d’un mínim de:
 16 caiacs de mar tancats
 28 caiacs autobuidables (10 individuals, 12 dobles i 6 familiars)
 90 armilles salvavides repartides en 6 talles diferents (talles nens i adults)
 10 jaquetes impermeables pels dies de més fred
 1 embarcació semirígida de suport
 1 escomesa d’aigua, u safareig i 1 dipòsit soterrat de recollida d’aigües
residuals, per la neteja de les armilles i altre material.
Personal: Mínim de 5 persones diàries per a la prestació del servei .
Titulació mínima del personal:
 1 encarregat de lloguer
 1 ajudant de lloguer
 2 guies-monitors. Titulació Guia del Parc Natural del Montgrí, les Illes
medes i el Baix Ter expedit pel Parc Natural del Montgrí, les Illes medes i
el Baix Ter.
 1 administrativa per la gestió de reserves.
La solvència econòmica financera s’acreditarà:
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.
ZA-1 i ZA-2 zona varada:
Haver gestionat autoritzacions/concessions zones de varada d’embarcacions un
període mínim de 12 mesos en els últims 5 anys. Acreditar amb certificats de
l’Administració corresponent.
Si el licitador no té experiència, acreditarà aquesta solvència amb la descripció
de l’equip humà i dels mitjans tècnics que disposarà per a l’explotació de les
zones d’avarada. Caldrà que disposi d’un mínim d’1 persona diària per a la
prestació del servei amb titulació acreditativa del coneixement d’idiomes: català,
castellà, anglès i francès (caldrà acreditar una formació mínima de 100 hores
amb certificat oficial o d’acadèmia d’idiomes)
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, SELECCIÓ, DEFINICIÓ, JUSTIFICACIÓ I FORMA DE
VALORACIÓ (arts. 145-147 LCSP, millor relació qualitat-preu)
GA-1, GA-2, GA-3, GA-5, GA-6, GA-7, GA-8 I GA-9 Gandules i tendals:
Subjectes a fórmula automàtica
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100 punts,
seran els següents:
a) Oferta econòmica: 45 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 3
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 6
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 9
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 12
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 16
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 20
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 24
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 28
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 32
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 36
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 40
Millora de més del 100 %...................................................... 45
b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de l’Ajuntament a
les platges del municipi: 10 punts.
La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 50 € d’aportació econòmica. (Exemple: 100 € à 2 punts)
c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al municipi i que
es compromet a la gestió directa i personal: 10 punts
d) Subministrament, instal·lació i manteniment d’un punt de reciclatge (envasos, paper i
vidre) per als usuaris de la platja: 15 punts.
S’adjunta foto model punt de reciclatge
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e) Propostes de millora de la qualitat del servei: 20 punts
-

-

Coneixement d’idiomes del personal que prestarà el servei de temporada (caldrà
acreditar una formació mínima de 100 hores amb certificat oficial o d’acadèmia
d’idiomes) s’atorgarà la següent puntuació: anglès (1 punt); francès (1 punt);
alemany (1 punt); italià (1 punt); holandès (1 punt); Cada idioma només serà
puntuat una vegada: 5 punts
Compromís en la impressió del logo turític a la lona de les gandules: 10 punts
Millora en el vestuari dels treballadors: etiqueta identificativa a tot el personal i l’ús
del logo turístic a l’uniforme: 5 punts

GU-1 Guingueta:
Subjectes a fórmula automàtica
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100 punts,
seran els següents:
a) Oferta econòmica: 40 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 3
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 6
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 9
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 12
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 15
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 18
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 21
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 25
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 28

Pàgina 14 de 23

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Memòria
LSCP:

H160.2-1/2019
Platges
2019/1

Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 31
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 34
Millora de més del 100 %...................................................... 40
b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de l’Ajuntament a
les platges del municipi: 10 punts.
La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 100 € d’aportació econòmica. (Exemple: 200 € à 2
punts)
c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al municipi i que
es compromet a la gestió directa i personal: 10 punts.
d) Adquisició d’una cadira amfíbia de platja per facilitar el bany a persones amb
mobilitat reduïda, servei gratuït. Cadira amfíbia que permet el desplaçament per la
platja i amb la seva flotabilitat permet el bany de la persona que transporta.: 10 punts
El valor mínim estimat de la inversió a realitzar corresponent a l’adquisició d’una
cadira amfíbia és de és de 1.947,00 € IVA inclòs amb el desglossament següent:
Estimació mínima general d’inversió – infraestructura i condicionament
Concepte
Preu estimat
Cadira amfíbia platja
1.770,00 €
TOTAL PRESSUPOST INVERSIÓ
1.770,00 €
IVA 10%
177,00 €
TOTAL PRESSUPOST INVERSIÓ (IVA INCLÒS)

1.947,00 €

e) Propostes de millora de la qualitat del servei: fins un màxim de 20 punts:
- Coneixement d’idiomes del personal que prestarà el servei de temporada (caldrà
acreditar una formació mínima de 100 hores amb certificat oficial o d’acadèmia
d’idiomes) s’atorgarà la següent puntuació: anglès (1 punt); francès (1 punt);
alemany (1 punt); italià (1 punt) holandès (1 punt); Cada idioma només serà
puntuat una vegada: 5 punts
- Compromís de disposar de zona wi-fi oberta i gratuïta al públic: 5 punts
- Millora en el vestuari dels treballadors: etiqueta identificativa a tot el personal i l’ús
del logo turístic a l’uniforme: 5 punts
- 1 treballador disposi d’un curs de primers auxilis d’un mínim de 60 hores: 5 punts
f) Proposta de bones pràctiques ambientals i de salut: fins un màxim de 10 punts
- Aplicar mesures per l’estalvi en consum d’aigua i elèctric, per cada mesura
d’estalvi aplicada 1 punt:
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 Llums led
 Airejadors aixetes
 Plaques solars per l’aigua calenta
 Electrodomèstics inverter
 Llums lavabos amb detector de moviment
- Acreditar la venta de com a mínim 2 plats aptes per persones diabètiques i
celíaques o amb altres intoleràncies comuns: 5 punts
LV-1, LV-2, LV-4, LV-6 lloguer d’embarcacions sense motor
Subjectes a fórmula automàtica
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100 punts,
seran els següents:
a) Oferta econòmica: 45 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 3
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 6
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 9
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 12
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 16
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 20
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 24
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 28
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 32
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 36
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 40
Millora de més del 100 %...................................................... 45
b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de l’Ajuntament a
les platges del municipi: 10 punts.
La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 50€ d’aportació econòmica. (Exemple: 100 € à 2 punts)
c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al municipi i que
es compromet a la gestió directa i personal: 10 punts.
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d) Propostes de millora de la qualitat del servei: 35 punts
-

-

Coneixement d’idiomes del personal que prestarà el servei de temporada (caldrà
acreditar una formació mínima de 100 hores amb certificat oficial o d’acadèmia
d’idiomes) s’atorgarà la següent puntuació: anglès (2 punts); francès (2 punts);
alemany (2 punts); italià (2 punts); holandès (2 punts); Cada idioma només serà
puntuat una vegada: 10 punts
Millora en el vestuari dels treballadors: etiqueta identificativa a tot el personal i l’ús
del logo turístic a l’uniforme: 25 punts

EN-1 Escola nàutica d’esquí nàutic i esquí bus
Subjectes a fórmula automàtica
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100 punts,
seran els següents:
a) Oferta econòmica: 45 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 3
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 6
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 9
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 12
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 16
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 20
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 24
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 28
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 32
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 36
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 40
Millora de més del 100 %...................................................... 45
b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de l’Ajuntament a
les platges del municipi: 10 punts.
La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 50 € d’aportació econòmica. (Exemple: 100 € à 2 punts)
c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al municipi i que
es compromet a la gestió directa i personal: 10 punts.
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d) Propostes de millora de la qualitat del servei: 35 punts
-

-

Millora en el vestuari dels treballadors: etiqueta identificativa a tot el personal i l’ús
del logo turístic a l’uniforme: 5 punts
Certificacions de qualitat i medi ambient (acreditar mitjançant el certificat
corresponent atorgats per una empresa certificadora) o certificacions de
sostenibilitat (com per exemple ISO9001, ISO14001, EMAS, SICTED, carta
europea del turisme sostenible, etiquetatge ecològic, ...) : 10 punts
Realització d’una activitat oberta al públic de conscienciació ambiental, centrada
en el marc del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter: 10 punts
Oferir 2 activitats que tinguin la finalitat d’integrar a persones amb risc d’exclusió
social o amb algun tipus de discapacitat: 10 punts..

EN-3 Escola nàutica de multiactivitats especialitzada en la pràctica de kitesurf i
similars
Subjectes a fórmula automàtica
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100 punts,
seran els següents:
a) Oferta econòmica: 40 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 3
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 6
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 9
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 12
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 15
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 18
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 21
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 25
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 28
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 31
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 34
Millora de més del 100 %...................................................... 40
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b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de l’Ajuntament a
les platges del municipi: 10 punts.
La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 50 € d’aportació econòmica. (Exemple: 100 € à 2 punts)
c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al municipi i que
es compromet a la gestió directa i personal: 10 punts.
d) Millora per la instal·lació d’una caseta de fusta homologada, com a punt de trobada,
de com a màxim de 50 m2, homogènia a les existents actualment a les adjudicacions
de guingueta de platja: 10 punts.
e) Millora per la instal·lació d’una cartellera amb informació sobre el Parc Natural del
Montgrí, Les Illes Medes i el Baix Ter: 5 punts
f)

Propostes de millora de la qualitat del servei: 25 punts
-

-

Millora en el vestuari dels treballadors: etiqueta identificativa a tot el personal i l’ús
del logo turístic a l’uniforme: 5 punts
Certificacions de qualitat i medi ambient (acreditar mitjançant el certificat
corresponent atorgats per una empresa certificadora) o certificacions de
sostenibilitat (com per exemple ISO9001, ISO14001, EMAS, SICTED, carta
europea del turisme sostenible, etiquetatge ecològic, ...) : 10 punts
Estar registrat com a Club esportiu federat a la Federació Catalana de Vela, degut
als especials requisits i normatives de la pràctica d’aquest esport: 5 punts
Realització d’una activitat oberta al públic de conscienciació ambiental, centrada
en el marc del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter: 5 punts

EN-4 Escola nàutica: vela, esquí bus i caiacs
Subjectes a fórmula automàtica
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100 punts,
seran els següents:
a) Oferta econòmica: 40 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 3
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 6
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Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 9
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 12
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 15
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 18
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 21
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 25
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 28
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 31
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 34
Millora de més del 100 %...................................................... 40
b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de l’Ajuntament a
les platges del municipi: 10 punts.
La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 50 € d’aportació econòmica. (Exemple: 100 € à 2 punts)
c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de platja al municipi i que es
compromet a la gestió directa i personal: 10 punts.
d) Millora per la instal·lació d’una caseta de fusta homologada, com a punt de trobada,
de com a màxim de 20 m2, homogènia a les existents actualment a les adjudicacions
de guingueta de platja: 10 punts.
e) Propostes de millora de la qualitat del servei: 30 punts
-

-

-

Coneixement d’idiomes del personal que prestarà el servei de temporada (caldrà
acreditar una formació mínima de 100 hores amb certificat oficial o d’acadèmia
d’idiomes) s’atorgarà la següent puntuació: anglès (1 punt); francès (1 punt);
alemany (1 punt); italià (1 punt); holandès (1 punt); Cada idioma només serà
puntuat una vegada: 5 punts
Millora en el vestuari dels treballadors: etiqueta identificativa a tot el personal i l’ús
del logo turístic a l’uniforme: 5 punts
Certificacions de qualitat i medi ambient (acreditar mitjançant el certificat
corresponent atorgats per una empresa certificadora) o certificacions de
sostenibilitat (com per exemple ISO9001, ISO14001, EMAS, SICTED, carta
europea del turisme sostenible, etiquetatge ecològic, ...) : 10 punts
Oferir com a mínim 2 activitats que tinguin la finalitat d’integrar a persones amb
risc d’exclusió social o amb algun tipus de discapacitat: 5 punts..
Oferir com a mínim 2 activitats orientades a les famílies: 5 punts
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EN-6 Escola nàutica: caiacs
Subjectes a fórmula automàtica
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100 punts,
seran els següents:
a) Oferta econòmica: 40 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 3
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 6
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 9
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 12
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 15
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 18
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 21
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 25
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 28
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 31
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 34
Millora de més del 100 %...................................................... 40
b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de l’Ajuntament a
les platges del municipi: 10 punts.
La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 50 € d’aportació econòmica. (Exemple: 100 € à 2 punts)
c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al municipi i que
es compromet a la gestió directa i personal: 10 punts.
d) Millora per la instal·lació d’uns armaris i estanteries per col·locar tot el material de
l’activitat. Aquesta instal·lació ha de ser de fusta: 5 punts.
e) Subministrament, instal·lació i manteniment d’un punt de reciclatge (envasos, paper i
vidre) per als usuaris de la platja: 5 punts
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Propostes de millora de la qualitat del servei: 30 punts
-

-

-

Coneixement d’idiomes del personal que prestarà el servei de temporada (caldrà
acreditar una formació mínima de 100 hores amb certificat oficial o d’acadèmia
d’idiomes) s’atorgarà la següent puntuació: anglès (1 punt); francès (1 punt);
alemany (1 punt); italià (1 punt); holandès (1 punt); Cada idioma només serà
puntuat una vegada: 5 punts
Millora en el vestuari dels treballadors: etiqueta identificativa a tot el personal i l’ús
del logo turístic a l’uniforme: 5 punts
Certificacions de qualitat i medi ambient (acreditar mitjançant el certificat
corresponent atorgats per una empresa certificadora) o certificacions de
sostenibilitat (com per exemple ISO9001, ISO14001, EMAS, SICTED, carta
europea del turisme sostenible, etiquetatge ecològic, ...) : 10 punts
Participació en algun club, marca o segell de l’Agència Catalana de Turisme o
Patronat de Turisme Costa Brava – Girona: 10 punts.

ZA-1 i ZA-2 zona varada
Els criteris de valoració de les ofertes, els quals atorgaran una puntuació fins a 100
punts, seran els següents:
Subjectes a fórmula automàtica
a) Oferta econòmica: 50 punts.
Per millores sobre el tipus de licitació, es donarà la puntuació següent:
Punts
Tipus de licitació ................................................................... 0
Millora fins al 9,99%.............................................................. 4
Millora entre el 10 i el 19,99%............................................... 8
Millora entre el 20 i el 29,99% .............................................. 12
Millora entre el 30 i el 39,99% .............................................. 16
Millora entre el 40 i el 49,99% .............................................. 20
Millora entre el 50 i el 59,99% .............................................. 24
Millora entre el 60 i el 69,99%............................................... 28
Millora entre el 70 i el 79,99% .............................................. 32
Millora entre el 80 i el 89,99% .............................................. 36
Millora entre el 90 i el 94,99% .............................................. 40
Millora entre el 95 i el 99,99%............................................... 45
Millora de més del 100 %...................................................... 50
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b) Aportació econòmica anual per esdeveniments esportius i culturals de l’Ajuntament a
les platges del municipi: 20 punts.
La puntuació s’assignarà de la següent manera:
S’atorgarà 1 punt per cada 50 € d’aportació econòmica. (Exemple: 100 € à 2 punts)
c) No ser titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al municipi i que
es compromet a la gestió directa i personal : 15 punts.
d) Propostes de millora de la qualitat del servei: millora per l’uniforme de personal. Per
l’aportació d’una etiqueta identificativa a tots els uniformes de personal i l’ús del logo
turístic: 15 punts.
CONDICIONS
ESPECIALS
D’EXECUCIÓ
DE
CARÀCTER
SOCIAL,
MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE A INTRODUIR EN EL CONTRACTE

ÈTIC,

PERSONAL A SUBROGAR
No es preveu personal a subrogar

RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El/la tècnic/a de promoció del territori.
UNITAT ENCARREGADA
CONTRACTE

DEL

SEGUIMENT

Àrea de Gestió Costanera i Platges

Torroella de Montgrí, data de la firma digital
Tècnica de promoció del territori
Begoña Pérez
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