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ANNEX núm. 1 Model de declaració responsable per al compliment de la normativa
nacional, procediment obert simplificat
ANNEX núm. 2: Model de Declaració responsable del licitador referent a l’acreditació de la
solvència tècnica i professional.
ANNEX núm. 3: Model de Declaració responsable del licitador sobre el compromís
d’adscripció a l’execució de la concessió de mitjans personals.
ANNEX núm. 4: Model d’oferta econòmica del licitador.
ANNEX núm. 5: Model de declaració del licitador sobre l’aportació econòmica anual (per a
cadascun dels anys de durada de la concessió) per col·laborar en esdeveniments esportius i
culturals que organitzi l’Ajuntament a les platges del municipi.
ANNEX núm. 6: Model de declaració del licitador sobre que no és titular de cap altra
autorització/concessió de serveis de temporada de platja al municipi i que es compromet a la
gestió directa i personal de l’explotació durant el període de vigència de la concessió.
ANNEX núm. 7: Model de declaració del licitador sobre les millores del subministrament,
instal.lació i manteniment d’un punt de reciclatge ( envasos, paper i vidre)
ANNEX núm. 8: Model de declaració del licitador sobre les millores de qualitat del servei.
ANNEX núm. 9: Model de declaració del licitador sobre les millores en l’adquisició d’una
cadira amfíbia de platja per facilitar el bany a persones amb mobilitat reduïda.
ANNEX núm. 10: Model de declaració del licitador sobre les millores en bones pràctiques
ambientals i de salut.
ANNEX NÚM. 11: Model de declaració del licitador licitador sobre les millores en la
instal.lació d’una caseta de fusta homologada, com a punt de trobada, de com a màxim 50
m2, o 20 m2 ( en funció de la concessió per la qual es concorri) homogènia a les existents
actualment a les adjudicacions de guingueta de platja.
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ANNEX núm. 12 : Model de declaració del licitador sobre les millores respecte a la
instal·lació d’una cartellera de fusta amb informació sobre el Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter.
ANNEX NÚM. 13: Model de declaració del licitador sobre les millores respecte a la
instal·lació d’uns armaris i estanteries per col·locar tot el material de l’activitat.
ANNEX NÚM. 14: Model de declaració del licitador conforme no ha presentat diferents
proposicions en nom del licitador, com a persona física ni com a persona jurídica. Ni de
presentar proposicions de persones lligades amb vincles de consanguinitat o afinitat fins a
2n grau, per una mateixa autorització.
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1.- DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
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.
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.
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


Codi CPV: 92332000-7

Serveis de platges.

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
1- Atès que les adjudicacions següents han caducat:
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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
1.3) Concessions a licitar, termini de la concessió i de les seves pròrrogues.
El tipus de licitació mínim per a la concessió:

Lot

Lot 1

Codi
d’autorització
GA1

Pàgina 6 de 70

Objecte

Gandules

Temporalitat
(pròrrogues
incloses)
i
5 anys

Tipus de
Sector
licitació
mínim
2.000,00 € Platja
de

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

tendals
Gandules
tendals
Gandules
tendals
Gandules
tendals
Gandules
tendals
Gandules
tendals

Expedient: H160.2-1/2019
Àrea:
Secretaria
Plec
de2019/7
clausules:

l’Estartit
Platja
de
l’Estartit
Platja
de
l’Estartit
Platja
de
l’Estartit
Platja
de
l’Estartit
Platja
de
l’Estartit (Ter
Vell)
Cala Montgó

i

5 anys

2.000,00 €

i

5 anys

2.000,00 €

i

5 anys

2.000,00 €

i

5 anys

2.000,00 €

i

5 anys

1.500,00 €

5 anys

5.000,00 €

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

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

10 anys

Lot 14

ZA1

Zona d’avarada

5 anys

Lot 15
Lot 16

ZA2
EN1

Zona d’avarada
Escola nàutica:
esquí nàutic i
esquí bus

5 anys
5 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

Lot 2

GA2

Lot 3

GA3

Lot 4

GA5

Lot 5

GA6

Lot 6

GA7

Lot 7

GA8

Lot 8

GA9

Lot 9

LV1

Lot 10

LV2

Lot 11

LV4

Lot 12

LV6

Lot 13
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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

1. La concessió d'explotació dels serveis de temporada de platges tindrà un termini de
durada d’1 any, amb possibilitat de pròrrogues anuals, a petició de l’adjudicatari, fins a la
totalitat del termini global de les concessions.
2. El període autoritzat d’ocupació de la platja per a l'explotació dels serveis, de conformitat
amb els períodes establerts en el Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les
platges 2017-2021, serà el comprès entre el 15 de març i el 30 de novembre de cada any.
L’adjudicatari haurà de complir la temporalitat establerta i informar a l’Ajuntament amb
suficient antelació de l’inici dels treballs d’instal·lació i de desinstal·lació de les instal·lacions
de la concessió atorgades.
Una vegada finalitzada la temporada, l’adjudicatari estarà obligat a retirar completament de
les platges tot el material utilitzat en l'explotació.
3. L’Ajuntament podrà, dins de la temporalitat referenciada, prorrogar la concessió
anualment per a cada temporada, sempre que l’adjudicatari ho sol·liciti, com a màxim, el 31
de desembre de cada any de durada de la concessió. Per poder obtenir la pròrroga anual de
la concessió serà requisit imprescindible que l’adjudicatari estigui al corrent de pagament
amb l’Ajuntament abans del 31 de desembre de l’any previ a la pròrroga; i que hagi
presentat els preus a aplicar per a l’explotació del servei aquella nova temporada, d’acord
amb la clàusula 26 del present Plec. Abans de la posada en funcionament de l’activitat, en
època de pròrrogues, també caldrà que hagi acreditat davant de l’Ajuntament la vigència de
la pòlissa de responsabilitat civil requerida a la clàusula 21 del present Plec per a l’anualitat
de la pròrroga.
La manca de sol·licitud de la pròrroga dins del termini indicat o la seva denegació
comportaran l’extinció de la concessió.
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4. La concessió de les pròrrogues resta supeditada a l’aprovació del Pla de distribució
d’usos i serveis per a cada temporada i a l’obtenció de les concessions dels organismes
competents. Si decisions d’altres Administracions impedeixen atorgar la pròrroga de la
concessió, aquesta serà denegada per l’Ajuntament i l’adjudicatari no tindrà dret a
reclamació ni indemnització de cap mena.
5. En el cas que les pròrrogues s’atorguin sense comptar amb les preceptives concessions
dels organismes competents i aquestes siguin posteriorment denegades, aquelles
esdevindran nul·les automàticament, sense donar dret a cap mena d’indemnització a favor
dels adjudicataris.
1.4) Tipus mínim de licitació.
El tipus de licitació mínim, millorable a l’alça serà el cànon anual que es detalla en el quadre
de l’apartat anterior (1.3).
No s’estableix un pressupost base de licitació. Es preveu el pagament d’un cànon com a un
dels criteris d’adjudicació.
1.5) Pagament del cànon
El cànon haurà de satisfer-se de la manera següent:
- El 10% del total: abans del 5 de març de cada any.
- El 45% del total: abans del 31 de juliol de cada any.
- El 45% del total: abans del 31 d’agost de cada any.
L’aportació econòmica anual (per a cadascun dels anys de durada de l’autorització) per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les platges
del municipi, s’haurà de fer afectiva: abans del 30 de juny de cada any.
1.6) 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.
1.7) 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.
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1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així
com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de
contractant a través de l’adreça següent: https://goo.gl/TVAxQy
1.9) Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent: https://goo.gl/TVAxQy
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en dos sobres, en els termes següents:
SOBRE A
Contindrà la documentació administrativa següent:
a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic
de contractació (DEUC).
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al Perfil
de Contractant.
b) Les altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes
per contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb
el model que consta com annex-1 al present PCAP.
c) La solvència econòmica i financera de l’empresari, podrà acreditar-se, d’acord el
que regula la clàusula 1.10 d’aquest plec.
d) La solvència tècnica i professional, s’haurà de presentar d’acord amb l’annex 2
d’aquest plec.
e) Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable, en la qual es
comprometen a adscriure a l’execució de la concessió els mitjans personals i
materials previstos en el PPT d’aquesta contractació en el punt de les
Condicions particulars i condicions tècniques de la instal.lació d’acord amb
l’annex 3 d’aquest plec.
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f) Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació
exigida quan els hi sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula
1.18) del present Plec.
g) Justificant d’haver dipositat la garantia provisional del 3% del cànon de la
concessió.
h) Declaració responsable conforme no s’incompleix la condició contemplada en
l’apartat 1.10 i d’acord amb el model, d’acord amb l’annex 14 d’aquest plec.
SOBRE B
Proposició econòmica i documentació tècnica subjecta a criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica.
OFERTA PER A LA LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, D’AUTORITZACIONS
MUNICIPALS PER A LA INSTAL.LACIÓ I L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA
A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ: Lot núm.:
.............. Oferta presentada per .................., amb DNI (ò CIF) núm. ................., amb telèfon
........ i amb correu electrònic .................... Sobre «B»: Proposició econòmica i documentació
tècnica subjecta a criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica”
Per a les autoritzacions de GA-1, GA-2, GA-3, GA-5, GA-6, GA-7, GA-8 I GA-9 Gandules
i tendals.
1. Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex núm.
4).
2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al
municipi i que es compromet a la gestió directa i personal de l’explotació durant el
període de vigència de la concessió.
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4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 7) sobre
les millores del subministrament, instal.lació i manteniment d’un punt de reciclatge
(envasos, paper i vidre)
5. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 8) sobre
les millores en la qualitat del servei.
Per a l’autorització de GU-1
1.Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex núm.
4).
2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al
municipi i que es compromet a la gestió directa i personal de l’explotació durant el
període de vigència de la concessió.
4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 9) sobre
l’adquisició d’una cadira amfíbia de platja per facilitar el bany a persones amb
mobilitat reduïda,
5. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 8) sobre
les millores en la qualitat del servei
6. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 10) sobre
les millores en bones pràctiques ambientals i de salut.
Per a les autoritzacions LV-1, LV-2, LV-4, LV-6 lloguer d’embarcacions sense motor
1. Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex núm.
4).
2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
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col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al
municipi i que es compromet a la gestió directa i personal de l’explotació durant el
període de vigència de la concessió.
4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 8) sobre
les millores en la qualitat del servei
Per l’autorització de la Escola Nàutica d’esquí nàutic i esquí bus EN-1
1. Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex núm.
4).
2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al
municipi i que es compromet a la gestió directa i personal de l’explotació durant el
període de vigència de la concessió.
4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 8) sobre
les millores en la qualitat del servei
Per l’autorització de la Escola Nàutica de multiactivitats especialitzada en la pràctica
de Kitesurf i similars EN-3
1. Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex núm.
4).
2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
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3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al
municipi i que es compromet a la gestió directa i personal de l’explotació durant el
període de vigència de la concessió.
4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 11) sobre
la 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.
5. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 12) sobre
la millora per la instal·lació d’una cartellera amb informació sobre el Parc Natural del
Montgrí, Les Illes Medes i el Baix Ter.
6. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 8) sobre
les millores en la qualitat del servei
Per l’autorització de la Escola Nàutica de vela, esqui bus i caiacs EN-4
1. Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex núm.
4).
2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al
municipi i que es compromet a la gestió directa i personal de l’explotació durant el
període de vigència de la concessió.
4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 11) sobre
la 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.
5. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 8) sobre
les millores en la qualitat del servei
Per l’autorització de la Escola Nàutica caiacs EN-6
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1. Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex núm.
4).
2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al
municipi i que es compromet a la gestió directa i personal de l’explotació durant el
període de vigència de la concessió.
4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 13) sobre
la millora per la instal·lació d’uns armaris i estanteries per col.locar tot el material de
l’activitat.
5. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 7) sobre
les millores del subministrament, instal.lació i manteniment d’un punt de reciclatge
(envases, paper i vidre).
6. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 8) sobre
les millores en la qualitat del servei
Per l’autorització ZA-1 i ZA-2 zona varada
1. Oferta econòmica. Es presentarà (d’acord amb el model que consta com a Annex núm.
4).
2. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 5) sobre
l’aportació econòmica anual, per a cadascun dels anys de durada de la concessió, per
col·laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les
platges del municipi.
3. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 6) sobre
que el licitador no és titular de cap altra autorització/concessió de servei de platja al
municipi i que es compromet a la gestió directa i personal de l’explotació durant el
període de vigència de la concessió.
4. Declaració del licitador (d’acord amb el model que consta com a Annex núm.8) sobre
les millores en la qualitat del servei
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No s’acceptaran proposicions que continguin omissions, esmenes o errors que impedeixin
conèixer amb claredat els elements fonamentals per a valorar-les. La presentació de
proposicions pressuposa l’acceptació incondicionada per part del licitador de totes i
cadascuna de les clàusules d’aquest Plec. L’expressió de reserves o condicions al contingut
del Plec constituirà causa d’exclusió del licitador.
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments
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 2n grau, per una
mateixa autorització.
A tal efecte, caldrà emplenar com annex 14 una declaració responsable conforme es
dona compliment a aquest requisit.
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.
El licitador haurà de complir les condicions següents:
n Disposar de la solvència següent:
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
prestació del servei.
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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
La solvència tècnica i professional de l'empresari es podrà acreditar amb els
mitjans següents:
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
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45 neoprens
35 arnesos
20 cascs
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
La solvència tècnica i professional de l'empresari es podrà acreditar amb els
mitjans següents:
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:
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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.
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
La solvència tècnica i professional de l'empresari es podrà acreditar amb els
mitjans següents:

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:
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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.

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:
La solvència tècnica i professional de l'empresari es podrà acreditar amb els
mitjans següents:
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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)
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.
1.11) Criteris d'adjudicació automàtics
Per la valoració de les propostes i la determinació de l’oferta econòmica més avantatjosa
s’ha d’atendre als següents criteris de valoració de fórmules automàtiques.
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
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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

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.
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- 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
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.
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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:
 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:
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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) 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
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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) 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 activitats que tinguin la finalitat d’integrar a persones amb risc d’exclusió
social o amb algun tipus de discapacitat: 10 punts.
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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
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.
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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
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.
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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.
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
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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 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.
f)

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.
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- 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
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 varada d’embarcacions
de platja al municipi i que es compromet a la gestió directa i personal : 15 punts.
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.
1.12) Criteris de desempat
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En la valoració total, en el cas que dues o més proposicions es troben igualades, com els
més avantatjoses donis del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a
l'adjudicació, tindran preferència d'adjudicació, sempre que hagin presentat la documentació
acreditativa, en l'ordre que s'indica a continuació:
-En primer lloc, les proposicions presentades per aquelles empreses públiques o privades
que, al moment d'acreditar la solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al 2%, sempre que surts proposicions igualin en els
seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixen de base
per a l'adjudicació.
Si diverses empreses licitadores de les quals haguessin empatat quant a la proposició més
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al 2%, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi de
major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
1.13) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de
les ofertes rebudes.
1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.15) Ofertes anormalment baixes
No procedeix
1.16) Garantia provisional
S’estableix una garantia provisional del 3% del cànon de conformitat amb allò que disposa
l’article 106 LCSP.
1.17) Garanties definitiva i desmantellament
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import del cànon adjudicat.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article
108.1 LCSP.
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S’estableix una tercera garantia per al licitador que resulti adjudicatari d’una concessió
administrativa del 5% de l'import del cànon adjudicat, a dipositar abans de l’adjudicació de la
concessió administrativa. D’acord amb l’article 111.6 del Reial Decret 1471/1989, d’1 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (RLC), aquest segon dipòsit previ servirà per
respondre de les despeses de l’execució subsidiària de l’enretirada de les instal.lacions al
final de la temporada, si aquestes no fossin enretirades en el corresponent termini.
Si l'adjudicatari no constitueix les garanties en el termini de 10 dies hàbils des del següent al
de recepció del requeriment efectuat per l’òrgan de licitació, s’entendrà que retira la seva
oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador en la relació
classificada de proponents per a la corresponent concessió administrativa.
1.18) Presentació de documentació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 150.2
de la LCSP haurà de:


Acreditar la constitució de les garanties exigides, si cal.



Presentar els documents següents:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document
que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica,
a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el
poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte
social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.
Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran
d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible.
En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui
validada per la secretaria de l’Ajuntament.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva capacitat
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d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la
inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del
RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat
amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament disposi d’aquests.
c) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del cànon que correspongui, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.
1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar
des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

1) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:
2.1)- Execució de l’explotació.
1. El usos permesos per les concessions per a la instal·lació i explotació de serveis de
temporada a les platges s’hauran d’exercir amb subjecció a les clàusules d’aquest Plec, i
d’acord amb les instruccions que doni l’Ajuntament a l’adjudicatari per a la seva
interpretació.

Pàgina 36 de 70

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2019
Àrea:
Secretaria
Plec
de2019/7
clausules:

2. L’explotació dels usos s’haurà de realitzar d’acord amb la legislació vigent, les normes de
seguretat marítima dictades per la Capitania Marítima, les especificacions i períodes
contemplats en el present Plec, i d’acord amb les instruccions que doni l’Ajuntament al titular
de la concessió per a la seva interpretació, i les disposicions derivades del Pla d’Usos de
temporada anual.
3. La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil exigida ha d’estar vigent durant tot el
termini de la concessió o de les seves pròrrogues. En qualsevol moment el responsable del
contracte podrà sol·licitar al titular de la concessió que acrediti la vigència de l’esmentada
pòlissa.
2.2)- Risc i ventura de l’adjudicatari.
La concessió s'adjudica a risc i ventura del licitador, el qual en cap cas tindrà dret a
indemnització en el supòsit que, per causes naturals que afectin l'espai o zona de sorra de la
platja, s’hagi de desmuntar la instal·lació abans de la finalització de la concessió. Tampoc
tindrà dret a indemnització, tal com s’ha indicat a la clàusula 1, si no s’aprova el
corresponent Pla d’usos que autoritza la seva ocupació. L’Ajuntament no es
responsabilitzarà de cap desperfecte que es produeixi en les instal.lacions de l’autoritzat,
qualsevulla que sigui la causa que els produeixi, ni tampoc dels danys i perjudicis que es
causin a tercers. La concessió s’atorga sense perjudici de tercers i amb caràcter temporal i a
precari, supeditada a l’exercici únic i exclusiu de l’activitat de servei de temporada
autoritzada, que comprèn l’ocupació o aprofitament privatiu del domini públic, no implicant
en cap cas la cessió d’aquest.
2.3) Drets i obligacions de les parts.
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
amb l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, als principis ètics i a les regles de conducta que
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat,
d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:


Facilitar a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
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Comunicar a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí les possibles situacions de
conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès
públic.



Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment
de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva
imparcialitat i independència en el context de dit procediment de licitació.



No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.



Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb
els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els
termes de l’article 217 LCSP.
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb
els costos directes, indirectes i eventuals, així com qualsevol altre informació econòmica
relativa amb la prestació del servei.
- Obligacions específiques per la tipologia de contracte: son els que consten en el plec de
clàusules tècniques que figura a l’expedient així com les que consten a la memòria
justificativa
2.4)- Drets de l’adjudicatari.
Els drets de l’adjudicatari són els que, per la condició jurídica de titular d’una concessió
administrativa d’ús de domini públic, li són reconeguts per la normativa patrimonial i per la
sectorial de costes, ajustat a allò previst en aquest Plec.
Així, a l’adjudicatari li correspondran els següents drets:
a) A ocupar i gaudir de forma privativa de la porció del domini públic atorgada d’acord
amb els condicionants previstos en aquest Plec i en la legislació de costes.
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b) Ser respectat per tercers en la seva condició de titular de la concessió administrativa
i a rebre protecció de l’Ajuntament dins l’àmbit de les seves potestats.
c) Percebre directament dels usuaris/clients el pagament del preu pels serveis utilitzats i
productes consumits.
d) A rebre el suport de la Policia Local quan sigui necessari per al manteniment dels
nivells adequats d’ordre en l’àmbit de la concessió.
2.5) Obligacions específiques de l’adjudicatari:
El titular de la concessió 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 de
l’adjudicatari:
Aspectes normatius:
a)

b)

c)

d)

e)

Complir la normativa i les disposicions aplicables en matèria tributària, laboral, de la
Seguretat Social, de seguretat i higiene en el treball, sanitària i d’altra normativa de
referència.
El compliment estricte de les condicions del present Plec, i resta de normativa
vigent, així com del corresponent Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de
les platges i de la concessió de l’ocupació per a la temporada corresponent de la
zona de domini públic maritimoterrestre i de la zona de servitud de protecció.
L’obtenció de totes les autoritzacions, permisos i llicències siguin legalment exigibles
per a la prestació i posada en funcionament dels serveis de temporada i la seva
obertura al públic aniran a càrrec exclusiu de l’adjudicatari, a qui correspondrà
verificar i comprovar la concurrència dels requisits necessaris de tot ordre per poder
complir amb dites obligacions. Així, la sola presentació de l’oferta en la present
licitació implica la declaració i acceptació del licitant d’haver-se informat prèviament i
de conèixer totes aquestes circumstàncies.
La concessió s’atorga amb caràcter personal i intransferible intervius, per la qual
cosa el seu titular no la podrà cedir, alienar, traspassar, ni arrendar, ni tampoc
canviar-la o permutar-la per una altra, llevat de circumstàncies excepcionals i
justificades, i amb autorització prèvia de l’Ajuntament.
No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
Aspectes econòmics:
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Satisfer puntualment el cànon i altres despeses a càrrec de l’adjudicatari de la
concessió.
Aspectes de l’explotació de l’activitat:

Instal·lar el servei a l’inici de la temporada en la ubicació exacta que fixi
l’Ajuntament.
h) Indicar el nom i la categoria professional de les persones adscrites a l’explotació de
la concessió, així com la relació de tot el mobiliari destinat a la referida activitat.
i) Acreditar davant l’Ajuntament que tot el personal adscrit al servei disposa de les
titulacions adients i formació específica pertinents.
j) El personal encarregat de prestar els serveis i de vigilar les instal·lacions haurà
d’anar degudament i decorosament vestit o uniformat, amb el distintiu d’identificació
que permeti reconèixer la seva funció.
k) L’adjudicatari haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del
contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
l) Realitzar, al seu càrrec, els treballs de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions,
així com el seu emmagatzematge. En el cas de les concessions de guinguetes, la
base d’assentament i l’edificació seran desmuntables, d’acord amb els plans
confeccionats pels Serveis tècnics municipals. Així mateix, aniran a càrrec de
l’adjudicatari les despeses necessàries de les instal·lacions i escomeses de tots els
serveis, així com tots els aparells i materials que es necessitin per a la seva
explotació.
m) Els titulars de l’explotació de serveis a les platges de Torroella de Montgrí i els seus
empleats tenen el deure d’utilitzar bones formes, cordialitat, amabilitat, educació, no
discriminació i respecte en les seves relacions amb els banyistes i usuaris del
servei, així com entre ells i els treballadors municipals o d’empreses de serveis
contractades.
n) Disposar, en tot moment, dels preus a cobrar als usuaris dels serveis per a la
temporada, en general, escrits en català, castellà, anglès i francès, sense perjudici
dels altres idiomes que l’adjudicatari pogués utilitzar.
o) L’adjudicatari serà responsable d’adoptar les mesures necessàries per a garantir la
seguretat dels usuaris i el públic en general.
p) Prestar els serveis amb continuïtat, cobrar els preus comunicats a l’Ajuntament, tenir
cura del bon ordre del servei, obeir les normes de policia i sanitat i tenir les
instal·lacions que s’exigeixen en bones condicions.
q) Impedir el trànsit o permanència d’animals en l’àmbit de la concessió.
r) Impedir en l’àmbit de la concessió l’abandonament d’elements, així com l’entrada i la
permanència de vehicles de motor, bicicletes, tricicles i/o similars.
g)
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Respectar els límits de la concessió i impedir que cap element d’aquesta els
sobrepassi. Els límits quedaran fixats per la línia de papereres que seran
col·locades pels Serveis tècnics municipals. En tot moment, en el cas dels caiacs,
aquests estaran ordenats a les prestatgeries que els suporten i no podran quedar
dipositats a la llongada de la platja. En el cas que qualsevol element superi
l’ocupació permesa, la Policia Local requerirà verbalment l’adjudicatari perquè
respecti els límits concedits. En cas d’incompliment, la Policia Local podrà recollir el
material afectat, el qual s’emmagatzemarà als locals municipals.
Fer-se càrrec de tota modificació per obres o en les instal·lacions i realitzar-la
respectant els materials i el disseny del model original.
L’adjudicatari haurà d’abstenir-se de realitzar o contractar cap tipus de publicitat
exterior o audiovisual, amb excepció del cartell o rètol indicatiu dels preus del servei.
L’adjudicatari no podrà introduir elements d’infraestructura, equipaments, rètols,
senyals, tancaments, etc., sense l’autorització expressa de l’Ajuntament, ni modificar
ni enretirar els existents.
Amb caràcter general no es construirà cap obra de fàbrica per a fixació al terreny, ni
es disposaran elements no desmuntables que impliquin deixar sobre la costa restes
de les instal·lacions una vegada finalitzi el termini de la concessió i siguin
desmuntats.
Tenir cura sanitària dels béns mobles i immobles destinats a l’explotació.
La cura, la neteja diària i el manteniment de totes les instal·lacions i espais objecte
de la concessió, a més a més de mantenir perfectament neta una àrea de 10 metres
al voltant del lloc que ocupi.
Complir amb la normativa en matèria de consum, i en concret, disposant a la vista
tant del document que acrediti l’adjudicació com de la llista de preus.
Desenvolupar l’activitat sense causar molèsties als veïns per sorolls o per música
excessivament elevada.
Mantenir l’ordre públic i la tranquil·litat veïnal en l’àmbit de la concessió de domini
públic i les zones immediatament limítrofes durant l’horari d’obertura de l’activitat,
evitant, sota la responsabilitat de l’adjudicatari, qualsevol tipus de desordre, aldarull,
molèstia o infracció administrativa o penal.
Les gandules i tendals hauran de tenir condicions de decòrum i neteja. Al mateix
temps, el personal encarregat d’explotar i de vigilar la concessió haurà de portar
algun distintiu que permeti reconèixer la seva funció.
En especial, els titulars adjudicataris de les guinguetes hauran de complir les
següents obligacions: disposar de contenidors normalitzats per fer la recollida
selectiva (plàstics, vidre i cartró), ja que l’adjudicatari està obligat a fer la selecció o
tria dels residus en les diverses categories existents; disposar d’una farmaciola de
primers auxilis; i actuar com a punt d’informació turística.
Aspectes de responsabilitat:
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ee) Respondre, d’acord amb l’article 196 de la LCSP, dels danys i perjudicis que es
causin a l’Ajuntament, a tercers, als usuaris de l’explotació o no, o al domini públic,
pel titular de la concessió o pels seus operaris o dependents. A tal efecte, estarà
obligat a disposar d’una pòlissa d’assegurances, d’acord amb la clàusula 21 del
present Plec.
Aspectes de final de temporada:
Abandonar i deixar lliure, buit i a disposició de l’Ajuntament, l’espai de domini públic
ocupat per la concessió en finalitzar la temporada.
gg) L’adjudicatari haurà desmuntar la instal·lació, pel termini que sigui necessari i en el
termini de 48 hores, a comptar a partir del requeriment que li faci la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, sense demanar cap tipus
d’indemnització, en el cas que l’esmentada instal·lació sigui obstacle per a
l’execució d’algun projecte de regeneració de la platja o altra actuació en el terme
municipal.
ff)

2.6)- Inspecció i registres.
Serà competència dels Serveis tècnics municipals, agents de l’autoritat o del personal
específic de vigilància i protecció de l’entorn, la supervisió de les tasques corresponents a
l’adjudicatari, per tal que s’efectuïn oportunament de la manera estipulada.
Els titulars dels serveis estan obligats a facilitar l’accés a les instal·lacions per realitzar la
inspecció i comprovar el compliment de les disposicions d’aquest Plec. Tanmateix, tenen
l’obligació de facilitar a les autoritats competents i als seus agents la documentació exacta i
la informació necessària pel compliment de les seves funcions.
La documentació que haurà de presentar l’adjudicatari, serà la següent, al marge de la que,
puntualment, es pugui anar reclamant als autoritzats:
Anualment, 5 dies abans de l’inici del servei:
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut de pagament.
- Rebut d’autònoms en cas de prestació directa del servei.
- Llistat de preus del servei corresponents a la temporada.
2.7)- Penalitzacions i conseqüències per incompliment de l’adjudicatari
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1. Els incompliments en què pugui incórrer l’adjudicatari, respecte de les seves obligacions,
es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Aquestes infraccions seran sancionades
conforme a la seva qualificació.
2. Infraccions.
Els incompliments de la concessió administrativa imputables a l’adjudicatari en el
desenvolupament de les seves activitats seran sancionats conforme al que disposa aquest
Plec, qualificant-se les infraccions de la forma següent:
— Infraccions lleus.
— Infraccions greus.
— Infraccions molt greus.
2.1. Infraccions lleus.
Es qualifiquen de lleus les infraccions imputables a l’adjudicatari que impliquin deficiència en
el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte de la concessió, sense incórrer
en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del present Plec.
En tot cas, es consideraran faltes lleus:
a) Deixar de prestar el servei o no posar-lo en funcionament, sense causa justificada,
fins 5 dies durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
b) Impedir o obstaculitzar les inspeccions que ordeni l'Ajuntament, una vegada durant la
temporada.
c) Les desobediències a les instruccions de l’Ajuntament, una vegada durant la
temporada.
d) Causar molèsties als veïns per sorolls o per música excessivament elevada, una
vegada durant la temporada.
e) L’incompliment dels horaris de tancament, una vegada durant la temporada.
f) Quan les embarcacions sense motor (patins, oxons...) estiguin una al costat de l’altre
i no en doble fila, una vegada durant la temporada.
g) Augmentar l’ocupació autoritzada fins a un 10%.
h) L’execució i col·locació d’instal·lacions i senyalitzacions no autoritzades.
i) L’incompliment de l’adjudicatari del deure de mantenir les instal·lacions en perfecte
estat i de reparar-los al seu compte.
j) L’abandonament de les prestacions de vigilància i manteniment.
k) No tenir cura del mobiliari de platges instal·lat al seu sector o immediacions.
l) Manca constatada de neteja diària del sector assignat on s'ubiquen els usos o
aprofitaments o no col·laborar amb els serveis de neteja de platges.
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m) La manca de respecte o el tracte desconsiderat als usuaris o a terceres persones, en
general.
n) La manca de decòrum del personal adscrit al servei o en les instal·lacions.
o) No indicar el nom i la categoria professional de les persones adscrites a l’explotació
de la concessió.
p) No disposar dels preus a cobrar als usuaris dels serveis per a la temporada, en
general, escrits en català, castellà, anglès i francès.
q) Els endarreriments en el compliment de les obligacions.
r) Tenir constància que no s'ha comunicat a l'Ajuntament qualsevol incidència, avaria,
etc. que es pogués produir o que s'observés, amb caire immediat, del mobiliari de
platges (cadires de vigilància, fonts, rentapeus, papereres, etc.).
s) Provocar molèsties als usuaris de la platja derivades dels usos inadequats de les
instal·lacions.
t) Abandonar el lloc de prestació del servei per cridar o atraure públic o per qualsevol
altra causa.
u) Emmagatzemar els residus ocupant espai públic o permetent que hi hagi contacte
visual amb ells des de l’exterior de les guinguetes.
v) Netejar el seu material dins la sorra (gandules, patins, elements auxiliars, etc.).
2.2. Infraccions greus.
Es qualifiquen de greus les infraccions imputables a l’adjudicatari que impliquin deficiència
en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte de la concessió, incorrent
en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del present Plec.
En tot cas, es consideren faltes greus:
a) Deixar de prestar el servei o no posar-lo en funcionament, sense causa justificada,
entre 6 i 15 dies durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
b) Impedir o obstaculitzar les inspeccions que ordeni l'Ajuntament, dues vegades.
c) Les desobediències a les instruccions de l’Ajuntament, dues vegades durant la
temporada.
d) Causar molèsties als veïns per sorolls o per música excessivament elevada, dues
vegades durant la temporada.
e) L’incompliment dels horaris de tancament, dues vegades durant la temporada.
f) Quan les embarcacions sense motor (patins, oxons...) estiguin una al costat de l’altre
i no en doble fila, dues vegades durant la temporada.
g) Augmentar l’ocupació autoritzada de més d’un 10% i fins a un 20%.
h) L’incompliment de les obligacions assumides pel licitador en la seva oferta.
i) Incomplir la normativa i les disposicions aplicables en matèria tributària, laboral, de la
Seguretat Social, de seguretat i higiene en el treball i/o sanitària.
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Les irregularitats en la contractació de personal i en les cotitzacions a la Seguretat
Social i mutualitats laborals.
k) No trobar-se al capdavant del servei personal capacitat en qualsevol moment, sigui o
bé l’adjudicatari, o bé una persona responsable i amb capacitat suficient, que pugui
comportar no atendre el públic davant qualsevol reclamació.
l) L’ús anormal del domini públic.
m) Les reiterades queixes o denúncies dels usuaris quant al tracte que rebin.
n) Manca de correcció o de cortesia, degudament constatada, amb els usuaris o envers
els funcionaris municipals adscrits al serveis d’inspecció, Policia Local, Protecció
Civil, o d'altres serveis que depenguin directament o indirectament de l'Ajuntament,
per part de l'adjudicatari o del seu personal.
o) Qualsevol actuació directa de l’adjudicatari o de mandataris i treballadors d’aquest
que impliqui un risc evident o impedeixi la bona prestació del servei en tota la seva
amplitud.
p) Destinar les instal·lacions i zones adscrites al serveis a altres activitats no compreses
en les prestacions del servei.
q) L’aixecament de dues actes desfavorables per part dels serveis oficials d’inspecció
sanitària.
r) Llençar escombraries, residus o altres deixalles al mar o a la zona de les platges.
s) No atendre les instruccions o els requeriments que es derivin per part de l'Ajuntament
respecte de les visites d'inspecció, així com no atendre qualsevol instrucció de la
Policia Local, Protecció Civil o d'altres cossos i forces de seguretat, i dels diferents
serveis municipals a fi de facilitar les seves tasques.
t) Produir danys, atesa la defectuosa prestació del servei, a les instal·lacions o béns
municipals o als ciutadans.
u) Efectuar publicitat estàtica de productes comercials, disposant de reclams
comercials, o bé efectuar publicitat a través de qualsevol mitjà (pancartes, rètols,
megafonia, etc.) de la seva explotació en qualsevol tram de la platja, excepte en la
seva pròpia explotació i mitjançant només la senyalització adient que marqui el seu
emplaçament i les tarifes visibles per al lloguer dels usos.
v) Agafar i fer ús per les seves finalitats comercials de l'aigua potable de les escomeses
de les platges.
w) Percebre o aplicar preus als usuaris de manera i quantia diferents als preus
comunicats a l’Ajuntament.
x) Ocupar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, un espai diferent a l’assignat, o
oferir articles no autoritzats.
y) No desmantellar o retirar les instal·lacions en el termini previst.
z) Utilitzar elements d’obra fixa en les instal·lacions.
aa) Mantenir les instal·lacions en condicions higièniques inadequades.
bb) Incompliment constatat de l'adjudicatari de les especificacions tècniques ressenyades
al pla d'usos de temporada referents a instal·lacions, balises, límits, mesures de
j)
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seguretat i d'altres per al correcte funcionament de l’activitat autoritzada pel que fa a
seguretat, sanitat, etc.
cc) Incompliment de les mesures correctores dictades per l’Ajuntament en matèria de
salubritat, molèsties a usuaris o veïns, sorolls, olors i fums, quan aquest
incompliment es produeixi per manifesta voluntat de l’adjudicatari.
dd) Infringir la reglamentació tècnica sanitària.
ee) Instal·lar fosses sèptiques no autoritzades.
ff) Evacuar o abocar aigües brutes i residus sòlids.
gg) Alterar els usos autoritzats.
hh) Emmagatzemar de residus de les explotacions en l’àmbit de la concessió.
ii) Instal·lar conduccions aèries.
jj) Canviar el material i els colors proposats a la plica sense autorització de
l’Ajuntament.
kk) Causar danys per dol, frau o negligència al domini públic, a tercers, usuaris o no de
l’explotació.
ll) L’incompliment directe de qualsevol de les obligacions derivades d’aquest Plec que
no estigui qualificada com a falta lleu ó molt greu.
mm)
En general, i sense perjudici d’allò previst en les lletres anteriors, tres faltes
lleus (en una mateixa temporada) equivalen a una de greu.
2.3. Infraccions molt greus.
Es qualifica de molt greu tota pertorbació del servei que posi en perill la seva gestió
adequada o lesioni els interessos dels usuaris. Expressament es qualifiquen com a molt
greus:
a) Deixar de prestar el servei o no posar-lo en funcionament, sense causa justificada,
per més de 15 dies durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de
setembre.
b) Impedir o obstaculitzar les inspeccions que ordeni l'Ajuntament, tres vegades durant
la temporada.
c) Les desobediències a les instruccions de l’Ajuntament, tres vegades durant la
temporada.
d) Causar molèsties als veïns per sorolls o per música excessivament elevada, tres
vegades durant la temporada.
e) L’incompliment dels horaris de tancament, tres vegades durant la temporada.
f) Quan les embarcacions sense motor (patins, oxons...) estiguin una al costat de l’altre
i no en doble fila, tres vegades durant la temporada.
g) Deixar de formalitzar el contracte administratiu o impossibilitar l’adjudicació del
mateix per no complimentar la documentació legalment exigible, sense causa
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injustificada una vegada s’ha procedit a l’obertura de tots els sobres presents a la
licitació, quan existeixin indiciïs plausibles de pràctiques col·lusòries.
h) Augmentar l’ocupació autoritzada de més d’un 20%.
i) Cedir, alienar, traspassar, arrendar, canviar o permutar per una altra (de iure o de
facto) la titularitat de la concessió, llevat de circumstàncies excepcionals i
justificades, i amb autorització prèvia de l’Ajuntament.
j) En general, i sense perjudici d’allò previst en les lletres anteriors, tres faltes greus
(durant el període de la concessió, incloses les seves pròrrogues) equivalen a una de
molt greu.
3. Règim sancionador.
Les infraccions seran sancionades conforme a la seva tipificació:
- Infraccions lleus: sanció entre 100,00 € i 600,00 € i, alternativament o
acumulativament, clausura de l’activitat per un termini no superior als 5 dies naturals.
- Infraccions greus: sanció entre 601,00 € i 1.500,00 € i, alternativament o
acumulativament, clausura de l’activitat per un termini de 6 a 15 dies naturals.
- Infraccions molt greus: sanció entre 1.501,00 € i 3.000,00 € i, alternativament o
acumulativament, la revocació de la concessió .
- L’incompliment dels horaris de tancament, tres vegades durant la temporada., podrà ser
sancionat amb una sanció de 3.000,00 € i, alternativament o acumulativament, amb el
tancament de l’activitat per un període màxim de 15 dies o, alternativament a ambdues
sancions, la revocació de la concessió, en funció de la gravetat dels fets.
D’acord amb el que disposa l’article 111 del ROAS i l’article 53 del TRLMLC, la competència
per a la imposició de multes recau en l’alcalde.
Per a sancionar les infraccions qualificades de molt greus serà precís incoar el corresponent
expedient sancionador, d’acord amb el que disposa el Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
En el cas d’infraccions lleus i greus n’hi haurà prou atorgant una prèvia audiència de 10 dies
hàbils als titulars de la concessió, sense cap més altre tràmit. D’acord amb el que disposa
l’article 116.2 del ROAS, la competència per a la imposició de multes recau en l’alcaldia.
4. Danys i perjudicis.
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La imposició de multes i/o incautació de les garanties dipositades no alliberen l’adjudicatari
d’indemnitzar l’Ajuntament pels danys i perjudicis que pugui ocasionar l’incompliment.
En aquest sentit, en cas que no es concorri a la formalització del contracte o s’impossibiliti
l’adjudicació del mateix per no complimentar l’establert en l’apartat 2 de l’art. 150 de la LCSP
sense causa justificada, l’ajuntament incoarà procediment de rescabalament de danys i
perjudicis, en el que en tot cas una de les partides indemnitzatòries que es reclamarà serà la
diferència del cànon total que havia de rebre l’ajuntament de l’adjudicatari que no concorre a
la formalització, respecte del cànon que finalment s’estableixi del següent licitador que resulti
adjudicatari.
5.Imposició de causa de prohibició de contractar.
Qui no concorri a la formalització del contracte o impossibiliti l’adjudicació del mateix per no
complimentar l’establert en l’apartat 2 de l’art. 150 del LCSP del contracte sense causa
justificada, se li imposarà, prèvia tramitació del corresponent procediment, la causa de
prohibició de contractar amb les administracions públiques.
6. Totes les mesures contemplades en aquest apartat també podran es podran aplicar per al
cas que, una vegada signat el contracte i iniciada l’execució del mateix, es resolgui el
contracte per causa de la que es declari culpable a l’adjudicatari, seguin el procediment
legalment aplicable.
2.8)- Prerrogatives de l'Ajuntament.
Seran prerrogatives de l’Ajuntament:
a) La reserva del dret de deixar sense efecte la concessió administrativa abans del seu
venciment, si ho justifiquessin circumstàncies d’interès públic i sense dret a
indemnització.
b) No fer-se responsable de la manca de pagament dels adjudicataris als seus
creditors, ni dels desperfectes o robatoris que puguin patir.
c) Fiscalitzar la gestió dels adjudicataris i realitzarà les corresponents inspeccions
dictant les ordres necessàries.
d) No assumir cap responsabilitat pel fet que algun adjudicatari no pugui iniciar l’activitat
a la data prevista per no disposar de les oportunes i necessàries autoritzacions o
permisos d’altres administracions.
2.9)- Extinció de la concessió.
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D’acord amb l’article 78 de la LC, el dret d’ocupació del domini públic la concessió s’extingirà
per:
Venciment del termini de la concessió.
Revisió d’ofici en els casos previstos a la LRJPAC.
Revocació de la concessió per part de l’Ajuntament.
Renúncia de l’adjudicatari, acceptada per l’Ajuntament sempre que no tingui
incidència negativa sobre el domini públic o la seva utilització o causi perjudicis a
tercers.
e) Mutu acord entre l’Ajuntament i l’adjudicatari.
f) Caducitat.
a)
b)
c)
d)

A més, la concessió s’extingirà per:
a) Força major.
b) El pagament dels cànons de l’ocupació fora del termini establert o el no abonament
d’aquest serà causa de rescissió de la concessió, amb la pèrdua de la totalitat de la
garantia definitiva dipositada a la tresoreria municipal.
c) Haver falsejat les dades acreditades en l’oferta de la licitació.
d) Incomplir allò expressament declarat en l’oferta de la licitació.
e) La comissió d’una falta tipificada com de caràcter molt greu.
f) La manca de sol·licitud de la pròrroga dins de termini (com a màxim, el 31 de
desembre de l’any anterior) o la seva denegació.
També serà causa d’extinció de la concessió la concurrència d’algun dels supòsits que
l’article 223 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 preveu per a l’extinció dels contractes
administratius.
2.10)- Despeses de la concessió a càrrec de l’adjudicatari.
Al marge de les despeses a càrrec de l’adjudicatari que puguin constar en aquest Plec,
aniran a càrrec de l’adjudicatari:
a) El cànon anual per l’ocupació i aprofitament de la zona de domini públic marítim
terrestre amb els usos i serveis de temporada corresponents a l’activitat autoritzada.
b) Les liquidacions complementàries per excés d’ocupació o ocupació indeguda, les
multes i els recàrrecs que es liquidin a l’Ajuntament com a conseqüència
d’incompliments imputables a l’adjudicatari.
c) La taxa d’escombraries determinada a la corresponent ordenança fiscal. Així, per al
2016, i d’acord amb la vigent Ordenança fiscal núm. T02, a les guinguetes els
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correspondrà l’epígraf “Bars, bars musicals, cafeteries, granges, tavernes, quioscos i
establiments anàlegs, per cada m2 útil d’accés al públic, incloent més els metres
quadrats d’ocupació pública proporcional (1)”: 12,39 €/m2, mentre que a la resta de
concessions els correspondrà l’epígraf “Concessions a la platja (escoles nàutiques,
patins, hamaques...) per cada m2 d’ocupació”: 0,23 €/m2 (amb un mínim de 49,00 €).
Els impostos, drets, taxes i qualsevol altres conceptes que es meritin segons les
disposicions vigents per la prestació de serveis de temporada a les platges i/o la
condició de titular d’una concessió d’ús i aprofitament del domini públic
marítimoterrestre.
Els diversos subministraments de serveis (aigua, electricitat, clavegueram...) que, en
el seu cas, siguin necessaris per a la prestació del servei.
Les obres i costos de connexió que es meritin com a conseqüència de la contractació
dels subministraments, a més a més del consum dels subministraments i del
manteniment de totes les instal·lacions.
Les despeses de subministrament (com les pròpies guinguetes, les gandules, els
tendals, les embarcacions sense motor…), d’instal·lació i desmuntatge de les
instal·lacions per a l’explotació de l’activitat.
Les despeses i indemnitzacions per danys i perjudicis que es causin a tercers o a
l’Administració.
Les multes derivades de les sancions imposades.
L’adjudicatari de cada concessió es farà càrrec del pagament de l'import dels anuncis
de la licitació abans de l’adjudicació de la concessió (d’un import màxim de 100,00
euros)

2.11) Condicions especials d’execució
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades
en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
L’incompliment d’aquesta condició tindrà caràcter de molt greu i podrà donar lloc a la
resolució contractual.
El/La responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o
l'òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones
treballadores que informin al respecte.
2.12) Revisió del cànon
1.- Règim. El preu del contracte podrà ser objecte de revisió quan s’hagi executat, com a
mínim, el 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de la seva formalització, i de
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conformitat amb el canvi de règim de revisió dels contractes del sector públic que disposa la
Llei estatal 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat, en la seva
disposició addicional 88a: Desindexació respecte als índexs generals de contractes del
sector públic.
2.- Sistema. Arran de l’aplicació de la Llei esmentada al paràgraf anterior, en el cas que es
justifiqués, per variacions excepcionals dels costos dels factors, la necessitat de procedir a
la revisió de preus, no es podrà aplicar cap índex general de preus o fórmula que l’inclogui.
La revisió haurà de reflectir, necessàriament, l’evolució dels costos, sense que es considerin
motiu de revisió l’increment del cost de la mà d’obra, les despeses financeres, les generals o
d’estructura o el benefici industrial.
2.13) Règim jurídic de la contractació.
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars/Projecte
d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics.
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que
s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut.
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L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al
Perfil de Contractant.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista.
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals,
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes,
fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
2.16) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar de les següents assegurances
Pòlissa Responsabilitat civil.
L’Administració eludeix tota mena de perjudicis que el contractista pugui ocasionar com a
conseqüència de l’execució del servei, fins a la seva liquidació, essent el contractista l’únic
responsable dels danys que, relacionats amb l’execució del servei, puguin causar-se.
Import sinistre/any: 300.000 euros i 150.000 € per víctima.
2.17) Lloc de prestació objecte del contracte.
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és el que consta al PPT.
2.18) Responsable del contracte.
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a la
tècnica de promoció del territori Sra. Begoña Perez.
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir
en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
Es designa com a unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte a
l’àrea de gestió costanera i platges.
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2.19) Protecció de dades de caràcter personal.
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió
del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Procediment obert
ANNEX-1 AL PCAP
Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional
A INSERIR EN EL SOBRE A
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
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núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a la licitació de l’autorització per a la
instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini maritimoterrestre de les
platges del municipi i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa
Microempresa

Petita empresa

Mitjana
empresa

Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 2 milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
o balanç general anual no superior als 43
milions d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.

-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar
que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

-

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en
matèria de coordinació d’activitats empresarials.

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.

-

Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en la legislació vigent.
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Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
£ SÍ

-

£ NO obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
£ SÍ

-

£ NO
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£ NO

Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
£

Està subjecte a l’IVA.

£

Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc
a la no-subjecció o l’exempció.

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
£

Està subjecte a l’IAE.

£

Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc
a la no-subjecció o l’exempció.

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la
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dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per tal de fer la
modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament pugui facilitar-les al servei e-Notum a
aquests efectes.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

(Data i signatura).”

ANNEX núm. 2: Model de Declaració responsable del licitador referent a l’acreditació
de la solvència tècnica i professional.

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, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, i el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars.
(caldrà fer constar alguna de les opcions contingudes en la clàusula 1.10 en funció del lot
per al qual es concursi en la licitació).
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I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

ANNEX núm. 3: Model de Declaració responsable del licitador sobre el compromís
d’adscripció a l’execució de la concessió de mitjans personals.

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, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars:
1. Que estic assabentat/ada de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per a
la licitació de l’autorització per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de
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domini maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del
corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen
l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament,
sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que adscriuré a l’execució de la concessió els
mitjans personals i/o materials següents:
- (caldrà descriure-ho en funció dels lots als que opta cada licitador i d’acord en el
PPT d’aquesta contractació en el punt de les Condicions particulars i condicions
tècniques de la instal.lació)
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

ANNEX núm. 4: Model d’oferta econòmica del licitador.

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, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars:
1. Que estic assabentat/ada de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per a
la licitació de l’autorització per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de
domini maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del
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corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen
l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament,
sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a oferir, en concepte
d’oferta econòmica, la quantitat de .................... € (en lletres i números) per temporada.
3. Que, així mateix, faig manifestació expressa que conec i accepto que, en cas de ser
impossible l’atorgament 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
Torroella de Montgrí durant les possibles pròrrogues de l’autorització.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

ANNEX núm. 5: Model de declaració del licitador sobre l’aportació econòmica anual
(per a cadascun dels anys de durada de l’autorització) per col.laborar en
esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les platges del
municipi.

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, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars:
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1. Que estic assabentat/ada de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per a
la licitació de l’autorització per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de
domini maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del
corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen
l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament,
sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a oferir, en concepte
d’aportació econòmica anual (per a cadascun dels anys de durada de l’autorització) per
col.laborar en esdeveniments esportius i culturals que organitzi l’Ajuntament a les platges del
municipi, la quantitat de .............. € (en lletres i números).
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

ANNEX núm. 6: Model de declaració del licitador sobre que no és titular de cap altra
autorització/concessió de serveis de temporada de platja al municipi i que es
compromet a la gestió directa i personal de l’explotació durant el període de vigència
de l’autorització.

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, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars:
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1. Que estic assabentat/ada de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per a
la licitació de l’autorització per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de
domini maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del
corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen
l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament,
sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, 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 i que em comprometo a
la gestió directa i personal de l’explotació durant el període de vigència de l’autorització.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

ANNEX núm. 7: Model de declaració del licitador sobre les millores del
subministrament, instal.lació i manteniment d’un punt de reciclatge ( envasos, paper i
vidre)
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, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars:
1. Que estic assabentat/ada de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per a
la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
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maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a oferir les millores en el
subministrament, instal.lació i manteniment d’un punt de reciclatge ( envasos, paper i vidre).
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

ANNEX núm. 8: Model de declaració del licitador sobre les millores de qualitat del
servei.

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, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars:
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1. Que estic assabentat/ada de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per a
la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a oferir les següents
millores en el servei:
- Acredito el coneixement del següents idiomes estrangers de com a mínim un dels
treballadors de l’explotació del servei, o la persona de gestió directa (caldrà
acreditar una formació mínima de 100 hores amb certificat oficial o d’acadèmia
d’idiomes)






Anglès
Francès
Alemany
Italià
Holandès

- Compromís en la impressió del logo turístic a la lona de les gandules.
- Millora en el vestuari dels treballadors: etiqueta identificativa a tot el personal i l’ús
del logo turístic a l’uniforme.
- Compromís de disposar de zona wi-fi oberta i gratuïta al públic.
- Disposar d’1 treballador que disposi d’un curs de primers auxilis d’un mínim de 60
hores.
-

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, ...)

- 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.
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- Participació en algun club, marca o segell de l’Agència Catalana de Turisme o
Patronat de Turisme Costa Brava- Girona.
- 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.
- Oferir com a mínim 2 activitats orientades a les famílies.
- 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.

(caldrà presentar les millores en funció del lot per al qual es concursi )
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

ANNEX núm. 9: Model de declaració del licitador sobre les millores en l’adquisició
d’una cadira amfíbia de platja per facilitar el bany a persones amb mobilitat reduïda.

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, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars:
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Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2019
Àrea:
Secretaria
Plec
de2019/7
clausules:

1. Que estic assabentat/ada de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per a
la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a oferir les millores
l’adquisició d’una cadira amfíbia de platja per facilitar el bany a persones amb mobilitat
reduïda.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

ANNEX núm. 10: Model de declaració del licitador sobre les millores en bones
pràctiques ambientals i de salut.
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, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars:
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Ajuntament de Torroella de Montgrí

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Expedient: H160.2-1/2019
Àrea:
Secretaria
Plec
de2019/7
clausules:

1. Que estic assabentat/ada de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per a
la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a oferir les següents
millores en bones pràctiques ambientals i de salut:

- Aplicar les mesures per l’estalvi en consum d’aigua i elèctric:






Llums led
Airejadors aixetes
Plaques solars per l’aigua calenta
Electrodomèstics inverter
Llums lavabos amb detector de moviment

- Acreditar la venda com a mínim 2 plats aptes per persones diabètiques i celíaques o
amb altres intoleràncies comuns.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

ANNEX núm. 11: Model de declaració del licitador sobre les millores en la instal.lació
d’una caseta de fusta homologada, com a punt de trobada, de com a màxim 50 m2, o
20 m2 ( en funció de la concessió per la qual es concorri) homogènia a les existents
actualment a les adjudicacions de guingueta de platja.
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, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del
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Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2019
Àrea:
Secretaria
Plec
de2019/7
clausules:

procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars:
1. Que estic assabentat/ada de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per a
la licitació de l’autorització per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de
domini maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del
corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen
l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu , els quals accepto íntegrament,
sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a la instal.lació d’una
caseta de fusta homologada, com a punt de trobada, de com a màxim 50 m2, o 20 m2 ( en
funció de la concessió per la qual es concorri), homogènia a les existents actualment a
les adjudicacions de guingueta de platja.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

ANNEX núm. 12 : Model de declaració del licitador sobre les millores respecte a la
instal.lació d’una cartellera de fusta amb informació sobre el Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter.

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, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del
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Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2019
Àrea:
Secretaria
Plec
de2019/7
clausules:

procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars:
1. Que estic assabentat/ada de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per a
la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a la instal.lació d’una
cartellera de fusta amb informació sobre el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix
Ter.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

ANNEX núm. 13: Model de declaració del licitador sobre les millores respecte a la
instal.lació d’uns armaris i estanteries per col.locar tot el material de l’activitat.

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, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del
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Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2019
Àrea:
Secretaria
Plec
de2019/7
clausules:

procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars:
1. Que estic assabentat/ada de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per a
la licitació per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de domini
maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del corresponent
Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen l'esmentada licitació, i
de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament, sense cap excepció ni
reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, essent
coneixedor de les obligacions que comporta, que em comprometo a la instal.lació d’uns
armaris i estanteries per col.locar tot el material de l’activitat.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

ANNEX núm. 14: Model de declaració del licitador conforme no ha presentat diferents
proposicions en nom del licitador, com a persona física ni com a persona jurídica. Ni
de presentar proposicions de persones lligades amb vincles de consanguinitat o
afinitat fins a 2n grau, per una mateixa autorització .

En/na ……….., amb DNI núm. …………….., domiciliat/a a …………….., del municipi de
…………. (CP: ………), amb telèfon núm. ……………, amb fax núm. ........., amb el correu
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Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient: H160.2-1/2019
Àrea:
Secretaria
Plec
de2019/7
clausules:

electrònic …….., actuant en nom propi, DECLARO RESPONSABLEMENT, d’acord amb
l’article 69.1 de la llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars:
1. Que estic assabentat/ada de la publicació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, per a
la licitació de l’autorització per a la instal.lació i l’explotació dels serveis situats en zona de
domini maritimoterrestre de les platges del municipi, mitjançant procediment obert, del
corresponent Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen
l'esmentada licitació, i de la resta d’expedient administratiu, els quals accepto íntegrament,
sense cap excepció ni reserva.
2. Que, per prendre part en la licitació, DECLARO RESPONSABLEMENT, que no s’han
presentat diferents proposicions en nom del licitador, com a persona física ni com a
persona jurídica, ni s’han presentat proposicions de persones lligades amb vincles de
consanguinitat o afinitat fins a 2n grau, per una mateixa autorització .

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
........, , ……………. de ........... de 2019
(Signatura)

Torroella de Montgrí, data de la firma digital
l'alcalde
Josep Maria Rufí i Pagès
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el secretari
Pere Serrano i Martín

