Anunci 167/2018
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar sobre aprovació Plec condicions per a
l’autorització de l’ocupació d’embarcacions
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2018 va aprovar
el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir l’atorgament de
l’autorització per a l’ocupació d’embarcacions de la zona d’avarada en zona portuària,
situada davant de la pista poliesportiva de la platja de les Barques, i la marina seca
ubicada a la mateixa pista. En data 19 de novembre de 2018 la Junta de Govern Local
va acordar esmenar un error material del plec, així com la publicació del corresponent
anunci al tauler d’edictes, en un diari local i a la web de l’ajuntament, als efectes de
donar a conèixer les condicions i el termini per a la presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar al registre de l’ajuntament durant el termini de 15
dies des de la data de publicació al tauler d’edictes de l’ajuntament, finalitzant el
termini el dia 19 de desembre de 2018.
L’alcaldessa

Montserrat Garrido Romera
Sant Pol de Mar, 4 de desembre de 2018

ANNEX
PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR
L’AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ D’EMBARCACIONS DE LA ZONA DE DOMINI
PÚBLIC
Plec de condicions que ha de regir la concessió d’autorització per a l’ocupació
d’embarcacions de la zona d’avarada en zona portuària situada davant de la pista
poliesportiva de la platja de les Barques i la marina seca ubicada a la mateixa pista,
àmbit concessionat per la Direcció General de Transports i Mobilitat a l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar, d’acord amb la resolució de data 25 d’octubre de 2017, durant la
temporada hivernal. Així com l’ocupació de l’àmbit de domini públic marítim terrestre
autoritzat pel Pla d’usos durant la temporada d’estiu.

1. OBJECTE
És objecte d’aquest plec el conjunt de condicions que han de regir :
A. Les autoritzacions per a l’ocupació fora de la temporada d’estiu de la zona
portuària de la Platja de les Barques i les autoritzacions en temporada d’estiu
de la zona d’avarada no comercial de la Platja de les Barques.
B. El règim de licitació, criteris de selecció i adjudicació de l’ocupació de l’àmbit.
C. Els drets i obligacions a complir pels beneficiaris pel present Plec de clàusules
administratives i per les disposicions legals vigents d’aplicació.

2. ZONES D’AVARADA
Els participants hauran de sol·licitar la seva inclusió en una de les tarifes següents:
-

Tarifa 1: Barques que s’instal·laran a marina seca durant la temporada hivernal
i que no es podran utilitzar durant aquest període

-

Tarifa 2: Barques que s’instal·laran al costat de la pista poliesportiva i que
podran ser utilitzades durant la temporada d’hivern

-

Tarifa 3: Patins que s’instal·laran al costat de la pista

Durant la temporada d’estiu totes les embarcacions passaran a ocupar la zona
d’avarada no comercial autoritzada per pla d’usos i exempta de pagament de cànon.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Per poder optar a l’adjudicació de l’autorització d’ocupació caldrà reunir, a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds, les següents condicions:
a)
b)
c)
d)

Ser persona física i major d’edat.
Disposar d’assegurança de l’embarcació i acreditar-ne el pagament
Acreditar la titularitat de l’embarcació
Estar al corrent de pagament amb l’administració sol·licitant

4. CRITERIS D’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds que compleixin els requisits passaran a la fase de valoració, i
s’ordenaran en funció dels criteris següents:
-

Empadronament a Sant Pol de Mar amb una antiguitat mínima de 3 anys
ininterromputs: 5 punts
Antiguitat en la propietat de l’embarcació superior a 3 anys: 5 punts

Aquests criteris serviran per puntuar les sol·licituds, malgrat que no siguin requisit de
participació en la convocatòria.

5. DIPÒSIT DE GARANTIA I TARIFES A ABONAR
Les persones adjudicatàries hauran d’abonar anualment les tarifes que consten a
l’Ordenança Fiscal núm. 13 de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
La tarifa haurà de ser satisfeta per la persona adjudicatària abans de l’1 d’octubre
(excepte el 1r any d’autorització: la data de liquidació serà comunicada). El no
abonament d’aquesta tarifa serà causa de revocació de l’autorització i retirada de
l’embarcació.
Les persones adjudicatàries quedaran obligades a consignar una fiança que es fixa en
la quantitat de 100 € (cent euros) que s’hauran d’ingressar a la Tresoreria Municipal
com a requisit previ al trasllat de l’embarcació. L’import d’aquesta fiança serà restituïda
quan finalitzi l’autorització, sempre i quan s’hagin complert les obligacions estipulades
per part de la persona adjudicatària.

6. DURADA DE L’AUTORITZACIÓ
El contracte serà de dues temporades 2018-2019 i 2019-2020, podent ser prorrogable
a dues temporades més 2020-2021 i 2021 fins el 12 de març del 2022.
L’ocupació es realitzarà des del 15 d’octubre fins al 14 d’abril a la zona portuària
situada davant de la pista poliesportiva de la platja de les Barques i la marina seca
ubicada a la mateixa pista, i del 15 d’abril al 14 d’octubre a la zona d’avarada no
comercial de la Platja de les Barques.

7. DRETS I DEURES DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament té els següents drets:
a) Interpretar el present Plec de Condicions, resoldre els dubtes que es presentin
pel seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la seva
resolució i determinar els seus efectes, sens perjudici de l’obligada audiència al
contractista.

b) No respondre dels deterioraments, robatoris o actes vandàlics que es puguin
cometre en l’emplaçament objecte d’autorització. Així mateix, l’Ajuntament,
queda exempt de qualsevol responsabilitat en cas d’accident de la persona
adjudicatària en l’ús de l’embarcació. Serà a càrrec de l’adjudicatari qualsevol
responsabilitat per aquests conceptes.
c) Revocar l’autorització abans que venci si ho justifiquen circumstàncies d’interès
públic.
L’Ajuntament té les següents obligacions:
a) Els trasllats de les embarcacions que es realitzin entre els dos àmbits
autoritzats aniran a càrrec de l’ajuntament.
b) L’ajuntament ha de garantir que les persones usuàries disposin de mitjans per
a l’entrada i sortida d’embarcacions

8. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES ADJUDICATÀRIES
Les persones usuàries tenen els següents drets:
a) Utilitzar la seva embarcació lliurament i disposar de mitjans per la seva entrada
i sortida
Les persones usuàries tenen les següents obligacions:
a) Abonar a l’ajuntament la tarifa d’ocupació en el termini establert.
b) Fer un ús responsable dels recursos i en especial de l’aigua i l’energia, i
promoure i col·laborar en accions de millora i racionalització d’aquests
recursos.
c) Mantenir, en perfecte estat de conservació, tots els elements de la instal·lació
tant els d’ús propi com d’ús comú.
c) A tenir una actitud de respecte i mantenir una correcta convivència envers la
resta d’adjudicataris/es.
d) Realitzar la recollida selectiva dels residus que s’originin i dipositar-los
convenientment als contenidors més propers.

9. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Publicitat. Es convocarà el procediment obert mitjançant anuncis en el tauler d’edictes
de l’ajuntament, en un diari local i a la web de l’ajuntament.
Presentació de sol·licituds. La sol·licitud es pot presentar presencialment al Registre
general d’entrada de l’Ajuntament, segons model normalitzat facilitat per l’Ajuntament i
s’adjuntaran els documents que acreditin el compliment dels requisits assenyalats a la

clàusula 3 del present plec, així com la documentació que acrediti l’atorgament de la
puntuació que es defineix a la clàusula 4.
Termini de presentació. Es presentaran les sol·licituds dins el termini assenyalat a
l’anunci de la convocatòria. Es podrà requerir, si fos necessari, la presentació de
documentació complementària.
Procediment de selecció. L’ajuntament valorarà les propostes rebudes, i s’aprovarà
la relació provisional d’adjudicataris/es, atorgant un període d’al·legacions, en cas que
n’hi haguessin. Posteriorment s’acordarà la llista definitiva, que es publicarà al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i es notificarà individualment.
Criteris d’exclusió:
•
•
•

El no compliment d’algun dels requisits imprescindibles.
La no presentació de tota la documentació requerida en el termini establert
Les dades justificatives aportades podran ser sotmeses a constatació. En el
cas que es comprovi que les esmentades dades no concorden amb la realitat,
es perdrà el dret a optar a la sol·licitud d’autorització.

10. SORTEIG I LLISTA D’ESPERA
Admeses les sol·licituds, s’ordenaran en funció dels criteris establerts a la clàusula 4
del Plec. En la data i lloc que s’assenyali oportunament i en un acte públic, tindrà lloc
el sorteig per a cada grup tarifari en el qual s’aprovaran les adjudicacions de les
autoritzacions d’ocupació d’embarcacions.
Cada sol·licitud tindrà un únic número d’ordre per al sorteig, segons el registre
d’entrada de la documentació.
Les persones sol·licitants admeses que no resultin adjudicatàries i havent estat
admeses les seves sol·licituds, passaran a formar part de la llista d’espera.
La llista d’espera té com a finalitat cobrir les possibles vacants que puguin sorgir.
Aquesta llista d’espera és vigent sols fins a l’obertura de nou concurs públic. El
sistema d’adjudicació general de les ocupacions després del sorteig inicial, es
realitzarà per número d’ordre del Registre.

11. ADJUDICACIÓ I ÒRGAN COMPETENT
La Junta de Govern Local farà l’adjudicació definitiva de l’autorització de les
ocupacions, una vegada efectuat el sorteig públic.
Es publicarà al tauler d’anuncis, a la web i es notificarà a les persones adjudicatàries.

12. FORMALITZACIÓ DE LES ADJUDICACIONS
Es realitzarà un document acreditatiu de l’adjudicació que contindrà:

Dades de la persona
Mides, descripció i matrícula de l’embarcació
Durada de l’autorització
L’atorgament de la llicència suposa la total acceptació del règim jurídic que preveu
aquest Plec de Condicions.

13. CAUSES D’EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
L’autorització d’ús s’extingirà pels següents motius:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Impagament de la tarifa d’ocupació dins el termini establert
Finalització del termini d’autorització establert.
Renúncia o mort de la persona titular
Desaparició sobrevinguda de les circumstàncies que han motivat l’adjudicació.
Per baixa voluntària mitjançant un escrit presentat a l’Ajuntament
Incompliment de les condicions d’ús
Per raons d’interès públic

L’extinció de l’autorització suposarà per a la persona usuària l’obligació a deixar lliure
el domini públic en el termini de 20 dies, a comptar de l’endemà de rebre la notificació.
En cas que l’embarcació no sigui retirada, l’ajuntament la retirarà a càrrec de la fiança
dipositada per la persona propietària.

14. CESSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
Les persones adjudicatàries en cap cas no podran cedir, alienar o gravar de qualsevol
altra forma, els drets que es derivin de l’autorització, ni transmetre-la a tercers.

