En relació a la licitació d’atorgament a tercers de concessions administra ves per
l’explotació comercial a les platges, temporades 2021-2028, s’han plantejat els següents
dubtes als quals es donen resposta:
Me gustaría conﬁrmar si una misma empresa se puede presentar a varios lotes, en los
pliegos no he visto una limitación del número de lotes a los que nos podamos presentar.
No hay limitación, se pueden presentar a más de un lote.
Si volem oferir el serveis de lloguer d'embarcacions des d'una pe t tendal o guingueta
quines condicions ha de complir?
Les instal·lacions nàu ques no preveuen cap tendall o guingueta.
Entenem que cada adjudicatari ha de fer front a les despeses instal·lació carril. Però la
instal·lació d'aquest canal es coordina des de l'Ajuntament? Si és així sabeu quin cost té
aproximadament per l'adjudicatari?
Cada adjudicatari ha de fer front a la instal·lació, re rada, manteniment i fer-se càrrec del
cost econòmic del carril nàu c
L'ajuntament no coordina aquesta tasca. No es disposa de la informació econòmica de la
instal·lació d'un únic carril.

• Hem vist que cada els serveis de lloguer d'embarcacions i gandules tenen un nombre
determinat d'unitats. Podem tenir més unitats de les que s'especiﬁquen en el plec de
clàusules?
No

• Algun dels emplaçaments dels serveis estan en platges amb accés exclusiu a través de
càmpings. L'ajuntament pot garan r-nos l'accés a la platja pel muntatge, el desmuntatge i
l'accés dels treballadors?
Caldria que es determinessin quines són aquestes ubicacions i se'ls indicaria el vial públic
més proper.

• Algunes de les àrees estan a dia d’avui sense platges… la instal·lació és inviable o pot
suposar un risc pel material en dies de temporal. En casos com aquests la localització del
servei pot ser a 10 m més enllà on hi ha una àrea més protegida??
No, les ubicacions s'han previst per tal que les instal·lacions siguin viables

• Pels serveis de lloguer d'embarcacions i gandules, l'Ajuntament ens pot garan r l'accés a
aigua i llum???
No, les escomeses van a càrrec de l'adjudicatari.

• En menys d'un any volem reformular la nostra forma jurídica. I volem saber si ara
concursem com a persona <sica i d'aquí un temps ens conver m en una SL o un coop.
encara podrem mantenir les concessions?
En el cas que aquest fet es produeixi, s'haurà d'acreditar que l'adjudicatari és el
representant de la nova ﬁgura jurídica.

