Informe tècnic de l’estudi de les propostes presentades de l’expedient de:
2018GS4 Contracte de concessió de serveis per a l’explotació del port esportiu
d’Aiguablava.
De conformitat amb l’establert a l’apartat 15.1 del Plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que regeix en aquest expedient, es crea el comitè
d’experts d’acord amb el que preveu l’article 150.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per les persones
següents:
Sra. Margarita Díez Rilova, responsable territorial de la Zona Portuària Centre, el Sr. Enric
Martínez Sastre, responsable territorial de la Zona Portuària Sud i el senyor Sergi Ocete
Manero, responsable de projectes i obres de la Zona Portuària Nord.
S’efectua l’anàlisi del contingut de la documentació presentada per l’entitat, i es puntua la
documentació tècnica aportada, d’acord amb els criteris no avaluables mitjançant fórmules a
què fa referència el punt 15.2 del Plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques de l’expedient.
I.- Les proposicions tècniques, la puntuació màxima serà de (70) punts.
a)

Programa d’explotació i funcionament detallat del port esportiu, fins a 15 punts.
• (5 punts) Per l’optimització, qualitat i sostenibilitat del model d’explotació del

servei d’amarratge del port, de les embarcacions transeünts i sobre la gestió del
port fora de temporada d’ús. Es valorarà també les actuacions dirigides a
potenciar la mobilitat i l’ús de les instal·lacions. No s’inclourà el nombre i
superfície de reserva per a embarcacions transeünts d’acord amb el que preveu
l’article 67.3 de la llei portuària catalana, atès que aquest apartat es valora a
l’apartat C
• (5 punts) per la qualitat dels serveis mínims obligatoris. S’exposaran les
condicions d’explotació i els mitjans que s’aportaran per tal de donar una millor
prestació i qualitat del servei (horaris, personal, material mòbil, maquinària, etc.).
• (5 punts) per la quantitat i qualitat dels serveis complementaris. S’exposaran les
condicions d’explotació i els mitjans que s’aportaran per tal de donar una millor
prestació i qualitat del servei (horaris, personal, material mòbil, maquinària, etc.).
El model d’explotació del servei d’amarratge del port d’Aiguablava potenciarà el sistema de
lloguer d’embarcacions, establirà una regulació a la cessió d’ús i gaudi dels elements portuaris,
així com el dret preferent de continuar amb aquesta utilització per part dels anteriors titulars,
establint un percentatge d’ús públic tarifat per a embarcacions transeünts, tot recollit i
implementat en un sistema integrat de gestió, per tant, es valora amb tres (3) punts.
En el document B presentat, els serveis portuaris mínims que es compromet a oferir el Club
són:
-

-

L’ús del canal d’accés i de l’abalisament, llevat de situacions amb fort mar de sud que
obliguin a tancar el port amb la comporta existent, donada la forta agitació que es
produeix a l’interior del port.
La disposició d’instal·lacions d’amarratge i d’atracada, enteses com els elements que
fixen els amarratges de l’embarcació a terra (bites, norais, anelles, etc...) i els que fixen
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-

-

-

-

-

-

els amarratges de l’embarcació pel costat de mar (ancoratges submergits o elements
similars) amb el compromís de renovar i realitzar inspeccions anual per a garantir les
condicions de seguretat.
El servei de Capitania i ràdio, amb una centraleta de radio VHF operativa les 24 hores
del dia durant els 6 mesos d’obertura del port i un telèfon d’emergències durant els
mesos d’hivernada.
Un servei de marineria, amb una plantilla de 2 mariners per a 70 punts d’amarrament,
amb un horari de 8:00 a 22:00 h. i amb vigilància nocturna de 22:00 a 8:00 h.
Subministrament d’energia elèctrica i abastament d’aigua a través de torretes de serveis
que es renovaran d’acord amb el programa de manteniment.
Un servei d’avarada i posada en sec amb grua o rampa mitjançant una grua de 5 tones
de capacitat degudament homologada i seguint els controls reglamentaris i de
manteniment preventiu d’acord amb la normativa vigent.
La vigilància general de les instal·lacions portuàries mitjançant un sistema de
videovigilància donant compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de
dades personals.
Un servei de subministrament de carburant a través d’una estació de servei situada a
prop de la bocana del port amb un horari operatiu de maig a octubre de les 9:00 a les
19:00 hores.
Serveis sanitaris i higiènics, amb WC i dutxa pels usuaris.
Les infraestructures i equipaments necessaris per facilitar la recollida i gestió de residus
(escombraries, olis usats, sentines, aigües negres, etc...), on el Club disposa d’un codi
de productor de residus P-40992.1.
Sistema d’eliminació de les aigües negres i aigües de sentina de les embarcacions, així
com la gestió de tots els residus. El Club disposa d’instal·lacions de lluita contra
incendis i vessaments accidentals ubicats en un contenidor a la zona de la benzinera, a
més de tenir un Pla d’Autoprotecció, realitzant simulacres periòdics per verificar
l’eficàcia dels recursos i els equips d’emergència.

Tenint present tot l’exposat, s’atorguen tres (3) punts en aquest apartat vist que l’oferta és
bàsica i centrada en amarradors de petita eslora ateses les limitacions d’espai.
Els serveis complementaris oferts pel Club són:
-

Suport a la vela lleugera.
Servei de comunicació Wi-Fi gratuït per als usuaris del port.
Aparcament de vehicles de fins a 35 turismes, a més de motos i bicicletes.
Un punt de recàrrega de vehicles elèctrics que es preveu ampliar.
Un local social.
Una estació meteorològica que es connecta amb la web del Club.
Una zona de vestuaris.
Servei de bar a l’estiu.
Centre d’activitats subaquàtiques amb col·laboracions amb empreses externes de
busseig.
Una comporta per a protegir el port en cas de forta agitació.
Un DEA (desfibril·lador extern automàtic).
Suport a SASEMAR en tasques de rescat i auxili d’embarcacions.

Per tot això, es donen dos (2) punts.
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b) El programa de manteniment i conservació del port esportiu, fins a 9 punts.

Es valorarà l'adequació del programa a les característiques del port garantint el
correcte estat de manteniment i conservació per assegurar una òptima explotació
durant tot el termini concessional. Es valorarà:
• (3

punts) Programa anual de manteniment d’infraestructures portuàries,
paviments i manteniment talús, elements d’amarratge, fondeig i obres de defensa,
instal·lacions i edificacions.
• (3 punts) Programa anual de manteniment de xarxes tècniques (aigua potable,
distribució elèctrica, aigües residuals, enllumenat públic, etc..) indicant l'estat
correcte de legalització de totes les xarxes.
• (3 punts) Programa d'actuacions cada 5 anys de millora continuada i reposició i
d’inspeccions tècniques.
En el document B presentat s’exposen dues vessants: un manteniment correctiu i un
manteniment preventiu per a obtenir una correcta explotació durant tot el termini concessional,
amb l’objectiu d’estalviar recursos econòmics i garantir el seu correcte funcionament fins a la
seva reposició. S’ha definit un sistema de manteniment amb personal propi, empreses de
control i empreses externes que preveu una sèrie d’actuacions periodificades a curt i llarg
termini, precaucions, prescripcions i prohibicions. A més presenta unes fitxes per al seguiment
del mateix. Pel volum i quantitat de les actuacions a realitzar el pla no indica cap suport
informàtic per a la gestió de les dades.
L’abast del programa inclou diferents capítols:
En el capítol 1, subdivideix el manteniment segons les diferents infraestructures:
1. Obres de defensa, el contingut i detall en esculleres, murs, espatllers, molls verticals,
piles, pantalans fixes es realitzarà un control topogràfic i batimètric cada tres anys per
tal de detectar qualsevol anomalia i poder actuar en conseqüència; no obstant, davant
d’un temporal destacat es realitzarien les inspeccions oportunes per tal de detectar
alguna incidència.
2. Es proposa un control bianual de les infraestructures portuàries d’amarratge i fondeig,
on es revisi la totalitat de les unions entre cadena mare i morts i, cadena mare i caps,
realitzant les substitucions convenients.
3. Presenta un programa de manteniment de calat i dragat amb un aixecament batimètric
dues vegades a l’any a les platges de llevant i ponent del port (tardor i primavera) per
tal de saber l’estat dels mateixos i actuar en conseqüència.
4. Es proposa un programa preventiu i correctiu dels paviments i de la resta de
superfícies portuàries on es preveuen unes recomanacions d’ús i una inspecció visual
de la possible aparició de problemes d’erosió, esquerdes, fissures, trencaments o
humitats, obrint una incidència en cas de detectar alguna irregularitat; de les zones
verdes i el talús, es faran tractaments i plantacions tenint en compte l’època de l’any
adient, però no es comenta cap tipus de control de reg.
5. La comporta, el desfibril·lador i la farmaciola tindran una inspecció anual, realitzada pel
personal del Club.
6. En relació amb les edificacions es faran inspeccions visuals anuals per controlar el bon
estat dels fonaments, estructures, tancaments interiors i exteriors, cobertes, paviments,
revestiments, instal·lacions, equipaments sanitaris, senyalització i mobiliari, amb la
substitució si s’escau, amb materials dissenyats específicament per ambient marí.
Es considera un pla de manteniment adient a les instal·lacions, pel que s’adjudiquen dos punts i
mig (2,5) en aquest apartat.

El capítol 2 inclou el programa anual de manteniment de les xarxes tècniques i el seu estat de
legalització:
1. Xarxa elèctrica i enllumenat: s’adjunten unes taules amb el càlcul del factor de
manteniment dels diferents equips; no es comenta ni s’adjunta cap càlcul lumínic per tal
de saber si la xarxa està adaptada a la normativa d’eficiència energètica.
2. Abastament de la xarxa d’aigua potable i sanejament: es farà una inspecció anual visual
i de control de consums per tal de detectar alguna possible fuita, que serà gestionada
per una empresa especialitzada. No s’especifica cap programa de manteniment i/o
conservació de telecomunicacions ni de la videovigilància.
3. En referència a la grua, es farà dos cops a l’any una inspecció dels mecanismes més
emprats per part del personal especialitzat i, cada dos anys una revisió exhaustiva de
tots els elements on es deixarà constància en el corresponent llibre de manteniment.
4. No es preveu cap renovació de la xarxa petrolífera ni de l’estació d’aspiració d’aigües
residuals però es duran a terme les revisions específiques de control, estanqueïtat de
vàlvules, canonades, etc. certificat amb un informe per part de personal autoritzat.
Tot i que es considera que manquen alguns elements, és un programa estens i detallat, pel que
s’atorguen dos (2) punts.
El programa de millora continua especifica que s’invertirà en hardware i software per
modernitzar i millorar la gestió administrativa i del manteniment del port, i que es realitzaran
treballs batimètrics periòdics; s’adjunta un annex amb les fitxes de control documental i el pla
de manteniment, s’assignen dos punts (2) punts.
Tot i així, es proposen prescripcions:
• Designar el responsable de cada actuació, certificant que té la formació escaient i els
recursos necessaris.
• Disposar de fitxes de seguiment i software de control de la gestió. Especialment de les
instal·lacions singulars cal indicar els paràmetres de control a: benzinera, grua,
escullera, edificis, elements estructurals, coberta dels edificis, tancaments, control de
legionel·la, instal·lació de gestió de residus, subministrament d’aigua potable, etc.
• La potència de les llums de recanvi serà inferior a les llums reemplaçades sempre que
sigui possible, mancarà un estudi per tal de complir la normativa d’eficiència energètica
amb el recanvi de les lluminàries per tecnologia LED.
• Per a l’abastament d’aigua potable caldrà fer les analítiques escaients d’acord amb la
normativa aplicable vigent.
• Caldrà preveure una reposició periòdica de paviments.
• El Pla de manteniment de la benzinera programarà les actuacions fora de dies
sensibles com són: festius, estiu, Nadal i Setmana Santa.
• La gestió de residus i mòdul separador haurà de senyalitzar les recollides per tal que
els residus, sòlids i líquids, no estiguin més de 6 mesos emmagatzemats, d’acord
amb la normativa.
• Caldrà mantenir actualitzada tota la informació de les càmeres de videovigilància,
senyalització i registre de dades protegides, d’acord amb el que disposa la llei de
protecció de dades.
• Cada 5 anys es presentarà una Memòria d’actuacions preventives i correctives.
Aquesta memòria s’haurà de presentar a Ports de la Generalitat per a la seva
valoració i conformitat.
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Puntuació
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c) Relació detallada de les actuacions a realitzar en el port, fins a 17 punts.
Es valorarà el nombre i qualitat de les actuacions i obres que el licitador proposi
executar per actualitzar i adequar les instal·lacions als serveis portuaris a prestar i
per a garantir l’òptima explotació de la concessió durant el termini concessional,
així com qualsevol altra millora en el port que sigui d’interès portuari, considerant
especialment les actuacions d’integració paisatgística, mediambientals i de
mitigació del canvi climàtic.
No es valoraran les actuacions en infraestructura i instal·lacions que no estiguin
directament vinculades a l’oferta de serveis portuaris. Tampoc no es valoraran
aquelles actuacions previstes en superfícies addicionals adjacents, de conformitat
amb l’exposat en la clàusula 6.3, a cap efecte.
Així mateix, qualsevol superfície addicional adjacent que es consideri d’incorporar
en relació a l’àmbit portuari determinat requerirà disposar del reconeixement i
aprovació per part de l’administració competent i del resultat de la tramitació que
s’efectuï se’n derivarà la viabilitat de les actuacions proposades. En tot cas, no
serà objecte de valoració en el procediment de licitació, a cap efecte.
En aquest apartat el Club Nàutic Aiguablava proposa una sèrie d’actuacions destinades a
mitigar l’agitació interna del port i la protecció de la zona de banys situada a ponent del port,
consistents en la prolongació de l’actual dic de recer i l’execució d’un nou espigó. Les dues
infraestructures proposades queden fóra de l’àmbit portuari, pel que no seran valorades
d’acord amb l’exposat a la clàusula 6.3 del plec de clàusules administratives, atès que
requereixen disposar del reconeixement i aprovació per part de l’administració competent,
en el cas que s’efectuï la tramitació un cop adjudicat el contracte objecte d’aquest concurs,
se’n derivarà la viabilitat de les actuacions proposades en aquestes superfícies.
L’actuació més important dins de l’àmbit portuari consisteix en la renovació del moll de
ribera, transformant la rampa de varada per embarcacions pneumàtiques actual per
convertir-la en un moll vertical coronat a la cota +1,15m. Amb aquest canvi es guanyen 9
amarraments, però es perd un element de varada, i possiblement s’augmenti en certa
mesura l’agitació interna del port. S’haurà de comprovar la correcta maniobrabilitat de la
dàrsena que conformi aquest nou moll.
També s’esmenta la col·locació d’una canaleta interceptor d’aigües superficials al voltant de
la benzinera, la instal·lació d’un separador d’hidrocarburs i la millora del dipòsit
d’aprofitament de l’aigua de pluja.
Valoració:
Les actuacions més importants proposades queden fóra de l’àmbit portuari, pel que no s’han
valorat en aquest informe.
Les actuacions a executar dins de l’àmbit portuari es consideren escasses, atès que no
s’esmenten millores a efectuar en els sistemes d’ancoratge, defenses i les passarel·les, entre
altes.
En quant a l’execució d’un nou moll en substitució de l’actual rampa de varada, s’haurà
d’analitzar la seva repercussió en l’agitació interna i en la maniobrabilitat del port. Igualment,
vist els antecedents geològics del port d’Aiguablava, s’haurà d’incorporar el corresponent estudi
i/o avaluació geotècnica que garanteixi la seva correcta execució, així com aquelles mesures
preventives i/o correctives que li siguin d’aplicació o que s’escaiguin.

Es puntua la proposta amb cinc (5) punts.
Es proposa incorporar les següents prescripcions:
•

•
•

Les actuacions presentades fóra de l’àmbit portuari requeriran disposar del
reconeixement i aprovació de la disponibilitat de la superfície que es necessiti per part
de l’administració competent, un cop resolt aquest tràmit s’haurà de tramitar la seva
viabilitat amb la resta d’administracions.
Totes les actuacions hauran de complir amb les normatives tècniques pertinents,
especialment amb les “Recomendaciones para obras marítimas (ROM)”, publicades per
Puertos del Estado respecte la maniobrabilitat i agitació en el port.
Vist els antecedents geològics del port d’Aiguablava, en relació a l’execució del nou
moll, s’haurà d’incorporar el corresponent estudi i/o avaluació geotècnica que garanteixi
la seva correcta execució, així com aquelles mesures preventives i/o correctives que li
siguin d’aplicació o que s’escaiguin.
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d)
El Pla de gestió mediambiental integral del port esportiu, fins a 10 punts. Es
valoraran les aportacions que tinguin incidència en la qualitat mediambiental dels
serveis portuaris a prestar i en funció de la seva adequació i de les millores
proposades en matèria de:
• Optimització de recursos (aigua i llum) i millores d’eficiència ambiental ofertes

que consisteixin en mesures de reducció de consums d’energia i aigua, en
reducció d’emissions lumínica, acústica i reducció de CO2. 2 punts.
• Gestió de residus i ús de materials reciclats i/o reciclables. 2 punts.
• Mesures de control i d’obtenció de dades meteorològiques i d’adaptació al canvi
climàtic, així com mesures de conservació de la qualitat de les aigües i del litoral.
2 punts.
• Es valoraran les actuacions de conservació i millora del talús confrontant amb el
port en el seu costat oest que s’ofereixin dins de la zona de servei portuari, en
funció del seu nivell d’efectivitat, fins a 4 punts.
Pel que fa a l’optimització de recursos, el Club proposa l’adaptació de la infraestructura i dels
edificis existents a criteris d’eficiència energètica a través de diverses mesures i també la
introducció d’energies alternatives (solar tèrmica i fotovoltaica) per a l’autoconsum de les
instal·lacions, així com la reducció d’emissions lumíniques substituint les lluminàries a
tecnologia LED.
En referència a l’estalvi d’aigua es proposa la substitució de les canonades existents per unes
de PVC per tal de minimitzar possibles fuites i una sèrie de mecanismes d’estalvi en totes les
instal·lacions del port (edificis, vestidors, dutxes, etc.) com poden ser vàlvules reductores de
pressió a l’entrada, polsadors a les dutxes, potenciació de l’ús de l’aigua de pluja recollida al
dipòsit existent, etc.
Es detalla l’aplicació de mesures de sostenibilitat que fan referència a la instal·lació de punts de
càrrega de vehicles elèctrics i d’aparcaments per a bicicletes, a la minimització de l’impacte
visual i de l’efecte de l’illa de calor, així com al foment del respecte del medi ambient i a l’ús de
noves tecnologies amb la formació i sensibilització tant de treballadors com d’usuaris. Es
puntua amb dos (2) punts l’apartat d’optimització de recursos.

En relació amb la gestió de residus es detallen una sèrie de mesures dels mateixos i l’ús de
materials reciclats o reciclables pendent les obres d’ordenació i remodelació del port per tal
de minimitzar l’impacte ambiental però es troba a faltar un pla de control de vigilància
ambiental per part d’una empresa especialitzada que analitzi i asseguri en tot moment la
qualitat de les aigües i asseguri la gestió dels residus generats. No s’especifica com
s’assolirà una reducció en la generació de residus, doncs només es contempla la
modificació de criteris de compra i el control de subcontractes. Aquesta apartat es puntua
amb un punt i mig (1,5).
Per tal d’adaptar-se als efectes del canvi climàtic, s’ha contemplat elevar la cota dels molls
per fer front a l’elevació del nivell de mar, però sense detallar com es realitzarà aquesta
actuació. També es proposa una col·laboració amb el Consell Comarcal per millorar l’estació
meteorològica amb un equip d’obtenció de dades diverses (marees, velocitat i direcció del
vent, etc.) per tal de mantenir informats en tot moment als usuaris, a través de la publicació
en temps real de la informació de l’estació. Es puntua amb un punt i mig (1,5) aquest apartat.
Finalment, i pel que fa a l’actuació de conservació i millora del talús, no es presenta cap
actuació que aporti un benefici mediambiental donat que la seva proposta es centra en fer
el manteniment del gunitat existent, encara que aquesta mateixa és la més efectiva i no es
genera cap residu extra al no realitzar cap enderroc; s’atorga un (1) punt.
Per tot això, s’atorguen un total de sis (6) punts en aquest capítol.
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e) Programa d’activitats per al foment de la nàutica esportiva, fins a 9 punts.
Es valorarà en funció de la quantitat, qualitat i interès públic i social de les activitats
relacionades amb el foment de la nàutica a nivell esportiu, educatiu i social.
Concretament, es valorarà el programa d’actuacions de formació i activitats
esportives presentat, especialment de nàutica lleugera o sense motor, amb la següent
distribució:
• (3 punts) per les activitats formatives, cursos i esdeveniments educatius,

especialment pel foment en l’activitat formativa a menors de 18 anys.
• (3 punts) per l’organització i participació d’esdeveniments esportius.
• (3 punts) per la implicació social, difusió de la vela i adaptació a persones amb
mobilitat reduïda o alguna necessitat especial.
Condicionat per la manca de superfície, el Club Nàutic Aiguablava s’ha vist obligat, fins ara, a
centrar la seva activitat nàutica esportiva en la vela lleugera; no obstant, darrerament el club
s’ha enfocat en el nou concepte de vela esportiva, la vela Màster que s’encarrega de recuperar
antics esportistes i reafirmar que la vela és un esport que es pot practicar tota la vida, fet que va
en la línia dels objectius del Pla de Ports.
Tal i com s’ha comentat anteriorment, el Club Nàutic Aiguablava s’ha centrat en regatistes
Màster de la classe olímpica Finn, la qual requereix un sol tripulant per embarcació i està molt
arrelada en tot el món; en aquest sentit, el club Nàutic ha estat capdavanter en aquesta
iniciativa a Espanya.
El Club Nàutic Aiguablava vol aprofitar les potencialitats que disposa per seguir incrementant
el seu número programant diferents regates com ara el Trofeu President, el Trofeu
Aiguablava, Aiguablava Finn màster i la Copa Catalana Finn Màster.

El Club organitza dins les seves instal·lacions la formació de seguretat d’esdeveniments i
activitats com són: la natació en mar obert, la pesca submarina, la pesca esportiva,
Kayaking, pàdel-surf, etc. col·laborant amb diferents empreses del sector del municipi i, té a
com a objectiu signar convenis amb la Federació Catalana de Vela i altres institucions una
vegada ampliada la zona de varada i aconseguir més espai de terra.
Per portar a terme les activitats anteriorment esmentades, el Club es compromet amb les
següents actuacions:
-

-

-

Fomentar l’esport i la nàutica popular a la joventut com a complement de la
formació.
Promoure una escola participativa d’inclusió amb persones amb mobilitat reduïda o
altres tipus de limitacions, encara que no es detalla suficientment com es durà a
terme.
Crear un centre de perfeccionament de regatistes durant la temporada baixa i,
d’aquesta manera assolir una major rendibilitat de les instal·lacions.
Incrementar el recolzament a les escoles de busseig de la zona, fet que implicaria
un important suport logístic per reforçar la seguretat dels usuaris. Per tant, més
responsabilitat, més seguretat, i més eficiència dels mitjans a emprar.
La millora continua de la seva gestió i de la qualitat dels seus serveis i productes.
La integració de les instal·lacions i els serveis a l’entorn urbà, fent un conveni amb
l’Ajuntament.

Per tot això s’assigna la puntuació de set (2 + 3 + 2) punts, donat que per la magnitud de les
instal·lacions es consideren que els esdeveniments esportius són adequats, però es troba a
faltar més concreció en les mesures formatives i en les activitats dirigides per les persones amb
mobilitat reduïda o convenis amb associacions/entitats per aquest fet.
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(2 + 3 + 2)

Puntuació
7

f) Propostes i mesures per afavorir la integració del port en l’entorn, fins a 10 punts.
Es valorarà en funció de:
• Mesures que afavoreixin la integració del port en el marc del municipi on s’ubica i

l’entorn, o d’altres sinèrgies territorials; així com mesures d’adaptació de les
instal·lacions a persones amb mobilitat reduïda. 4 punts.
• Mesures d’interès públic i social, foment d’activitats lúdiques i culturals lligades
amb el mar així com dirigides a obrir portes i accés públic de vianants. 3 punts.
• Mesures per afavorir la transparència i bon govern de la prestació del servei. 3
punts.
La integració paisatgística i social del port esportiu en el marc del municipi on s’ubica i l’entorn,
especialment pel que fa a millores d’accessibilitat i mobilitat es considera adequat. Les
instal·lacions s’adaptaran a les necessitats de màxima afluència facilitant més aparcaments i un
màxim control de la seguretat donada l’única entrada rodada possible al club.
Accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda tant per accedir al port com dins de les
instal·lacions, eliminant escales i creant rampes que permetin l’accés a qualsevol punt del port.

En aquest apartat, s’assignen tres (3) punts, es considera que es podia haver concretat més en
les activitats a realitzar per tal d’adequar les instal·lacions a les necessitats del municipi o, per
exemple, per donar continuïtat als vianants que utilitzen el camí de ronda.
Pel que fa al interès públic i social de la proposta l’estratègia presentada està adreçada al
foment de les activitats esportives i socials (secció de vela i vela adaptada). El Club Nàutic
Aiguablava es mostra interessat en promoure el turisme de qualitat dins el municipi i millorar la
participació de la població en general, fomentant l’esport, la pràctica popular de la nàutica i la
cultura marinera, amb activitats i col·laboració amb l’Ajuntament de Begur i amb acords amb
altres entitats com el Patronat de Turisme de la Costa Brava qui ha donat suport al Club en la
continuïtat de la gestió de la dàrsena esportiva. Aquestes mesures es valoren amb dos (2)
punts.
En relació amb la transparència i bon govern de la prestació, el Club Nàutic Aiguablava es
compromet a complir la normativa i obligacions concessionals de les instal·lacions portuàries i
l’administració justificant acuradament amb un informe anual tota l’activitat de l’explotació i els
resultats econòmics de la gestió portuària com fins ara, incloent un fons de reposició i l’import
del mateix estimat per les partides més representatives. Finalment, aquest apartat es puntua
amb dos (2) punts.
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Puntuació
7

(3 + 2 + 2)

La suma total de les puntuacions és la següent:

CLUB NÀUTIC AIGUABLAVA

a
8

b
6,5

c
5

d
6

e
7

f
7

TOTAL
39,5

No obstant, es proposen les següents prescripcions a tenir en compte pel contractista:
A) En relació al programa de manteniment i conservació del port esportiu, caldrà
complementar-ho amb el següent:
•
•

•
•
•
•
•
•

Designar el responsable de cada actuació, certificant que té la formació escaient i els
recursos necessaris.
Disposar de fitxes de seguiment i software de control de la gestió. Especialment de les
instal·lacions singulars cal indicar els paràmetres de control a: benzinera, grua,
escullera, edificis, elements estructurals, coberta dels edificis, tancaments, control de
legionel·la, instal·lació de gestió de residus, subministrament d’aigua potable, etc.
La potència de les llums de recanvi serà inferior a les llums reemplaçades sempre que
sigui possible, mancarà un estudi per tal de complir la normativa d’eficiència energètica
amb el recanvi de les lluminàries per tecnologia LED.
Per a l’abastament d’aigua potable caldrà fer les analítiques escaients d’acord amb la
normativa aplicable vigent.
Caldrà preveure una reposició periòdica de paviments.
El Pla de manteniment de la benzinera programarà les actuacions fora de dies
sensibles com són: festius, estiu, Nadal i Setmana Santa.
La gestió de residus i mòdul separador haurà de senyalitzar les recollides per tal que
els residus, sòlids i líquids, no estiguin més de 6 mesos emmagatzemats, d’acord
amb la normativa.
Caldrà mantenir actualitzada tota la informació de les càmeres de videovigilància,
senyalització i registre de dades protegides, d’acord amb el que disposa la llei de
protecció de dades.

•

Cada 5 anys es presentarà una Memòria d’actuacions preventives i correctives.
Aquesta memòria s’haurà de presentar a Ports de la Generalitat per a la seva
valoració i conformitat

B) En relació amb les actuacions a realitzar en la dàrsena esportiva:
•
•

•

Totes les actuacions hauran de complir amb les normatives tècniques pertinents,
especialment amb les “Recomendaciones para obras marítimas (ROM)”, publicades per
Puertos del Estado respecte la maniobrabilitat i agitació en el port.
Vist els antecedents geològics del port d’Aiguablava, en relació a l’execució del nou
moll, s’haurà d’incorporar el corresponent estudi i/o avaluació geotècnica que garanteixi
la seva correcta execució, així com aquelles mesures preventives i/o correctives que li
siguin d’aplicació o que s’escaiguin.
Les actuacions presentades fóra de l’àmbit portuari requeriran disposar del
reconeixement i aprovació de la disponibilitat de la superfície que es necessiti per part
de l’administració competent; un cop resolt aquest tràmit s’haurà de tramitar la seva
viabilitat amb la resta d’administracions.

Aquesta és la valoració que s’efectua i que es presenta a la Mesa de Contractació de Ports
de la Generalitat.
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