ESMENA A LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I AL PCAP DE LA LICITACIÓ PER A
L’ATORGAMENT DE CONCESSIONS MUNICIPALS PER A LA INSTAL.LACIÓ I
L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DEL TERME
MUNICIPAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Els documents queden esmenats de la següent manera: en l’apartat de la CAPACITAT
I SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA, de la memòria justificativa i en la
CLÀUSULSA 1.10 del PCAP.
Les modificacions estan destacades en color groc.
(.../...)
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:


Si és una persona física: Disposar de la següent formació:
 Tècnic esportiu de nivell II en piragüisme de mar.
 Certificat ASI-II.
 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.
 Tècnic esportiu de nivell II en piragüisme de mar.
 Certificat ASI-II.
 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.
(.../...)

