PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES
QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PER L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIÓ
MUNICIPAL PER L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES
PLATGES DE L’ESCALA 2018-2022

L’Ajuntament de l’Escala és titular d’una sèrie d’aprofitaments temporals de les platges del
municipi per a la prestació dels serveis públics, que es relacionen més endavant, i que es
corresponen amb la Delimitació de les Zones a ocupar per les instal·lacions de temporada
aprovada per la Demarcació de Costes a Catalunya.
Les instal·lacions han de donar servei, fonamentalment, als banyistes de la platja. Cal, per
tant, que l’oferta s’ajusti a aquesta funció.
En tot moment, les instal·lacions s’ajustaran al Plec de Clàusules Administratives i
Tècniques aprovades.
PRIMERA.-OBJECTE DE CONCURS.
Constitueix l’objecte d’aquest concurs, l’atorgament d’autorització municipal per
l’explotació dels serveis públics a les platges i a la zona marítima terrestre de l’Escala,
que es detallen a continuació. La gestió d’aquests aprofitaments correspon a l’Ajuntament
de l’Escala per cessió de l’Administració conforme al que disposa l’art. 53 de la Llei de
Costes.
El present contracte es divideix en Lots, per activitats i en sublots dins de cada activitat
per zona. Els licitadors es poden presentar a tots els Lots i sublots.
Aquests serveis objecte d’explotació es determinen en el Pla d’Usos de Temporada
sol·licitat per l’exercici 2018, i l’Ajuntament de l’Escala els haurà de continuar instant cada
any durant el termini de vigència de l’explotació.
En el supòsit que en convocar- se el concurs no es disposi de l’aprovació del Pla d’Usos
de Temporada per part de l’organisme oficial corresponent, el lliurament de l’autorització a
qui resulti adjudicatari quedarà supeditat a obtenir aquesta aprovació. Si les resolucions
dimanats d’instàncies superiors no permetessin l’expedició de l’autorització municipal per
algun dels serveis previstos, qui resulti adjudicatari no tindrà cap dret adquirit ni dret a
reclamació o indemnització de cap mena.
Les instal·lacions mínimes i condicions en que ha de realitzar l’aprofitament per
l’adjudicatari seran les que, segons la naturalesa de cada servei o aprofitament objecte
d’adjudicació, estableixin els Serveis Tècnics Municipals; les imposades per la Direcció
General de Ports i Costes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, i les que marca el Ministeri de Medi Ambient, per a cada
temporada.
LOT 1.-QUIOSCS: (Bar amb terrassa)

Subl
ots
S-6
S-5
S-4
S-3
S-2
S-1

REF.
GU-6
GU-5
GU-4
GU-3
GU-2
GU-1

UBICACIÓ
Platja del Rec del Molí
Platja Muscleres P. (Davant “Porta Marina”)
Platja Muscleres G. (Davant Plaça Neàpolis)
Platja Moll Grec (Extrem Nord)
Platja Riuet (Davant Miranda St. Martí Emp.)
Platja Riuet (Davant desembocadura Riuet)

SUP.
QUIOSC
20m2
20m2
20m2
20m2
20m2
20m2

Lot 2.- ESCOLA DE VELA
REF.
E-1

UBICACIÓ
Platja de Riells (Davant C/ Ramón Marquet)

SUPERFÍCIE
200 m2.

Lot 3- ZONES DE TUMBONES I OMBREL·LES
Sublots
S-1

S-2

S-3

REF.
TN/GA1
TN/GA2
TN/GA3
TN/GA4
TN/GA5
TN/GA6
TN/GA7
TN/GA8
TN/GA9
TN/GA10
TN/GA11
TN/GA12

UBICACIÓ
Platja de la Miranda

Ut.
Omb./Tumb
15+30

SUP.
210m2

Platja del Moll Grec

15+30

210m2

Platja del Moll Grec

15+30

210m2

Platja del Moll Grec

15+30

210m2

Platja del Moll Grec

15+30

180m2

Platja de les Muscleres
Grans
Muscleres petites

15+30

180m2

10+20

90m2

Portitxol

15+30

180m2

Riells Oest

15+30

180m2

Riells Oest

15+30

210m2

Riells Est

15+30

210m2

Riells Est

15+30

210m2

Lot 4- ZONES DE PATINS.
Sublots

REF.

S-1

LV-1

UBICACIÓ
Platja del Moll Grec

Ut. Patins

SUP.

8*

70m2

SUP.
TERRASSA
40m2
40m2
40m2
40m2
40m2
40m2

LV-2
S-2

LV-3

Platja de les Muscleres
Petites
Platja del Rec del Molí

S-3

LV-4
LV-5

Riells Est
Riells Est

8*

70m2

15 unitats padle
surf/kayac/Windsurf
10*
10*

30m2
85m2
85m2

*Cada unitat de patí podrà ser substituïda per dues unitats de padel-surf, kayak,
windsurf.
Lot 5.- GUINGUETA DE VENTA DE TIQUETS
REF.
AC-2

UBICACIÓ
Platja Riells Est

Unitats
1

SEGONA.- CAPACITAT PER CONCURSAR.
Podran participar en el concurs les persones físiques i jurídiques que tinguin plena
capacitat per obrar titulars d’activitats de tipus hostaler amb llicència d’obertura en vigor
Tots ells hauran de justificar que estan al corrent de pagament de qualsevol tribut
municipal, i que no es troben sotmesos a cap de les causes d’incapacitat o
d’incompatibilitat assenyalades als articles 54 i ss. Del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
16 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i disposicions
concordants.
Per tal d’acreditar la solvència tècnica s’haurà de fer una relació dels principals serveis o
treballs realitzats (de la naturalesa de l’objecte de la licitació) els últims tres anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
El fet de no acreditar l’esmentada solvència serà motiu de declaració d’incapacitat del
licitador.
TERCERA.-TERMINI
La duració dels contractes serà de 4 anys a comptar des de la formalització de cada un
d’ells. No obstant, només serà vigent durant la temporada de bany, que amb caràcter
general serà de :
-

De l’1 d’abril al 30 de setembre de 2018
De l’1 d’abril al 30 de setembre de 2019
De l’1 d’abril al 30 de setembre de 2020
De l’1 d’abril al 30 de setembre de 2021

L’explotació restarà condicionada a l’aprovació amb caràcter previ del corresponent Pla
d’Usos anual de temporada de bany a les platges de l’Escala i en les condicions previstes
en el plànol adjunt, Annex 1 , del Plec de Condicions Tècniques.
Llevat que s’hagin observat irregularitats en la prestació del servei durant l’any anterior,
l'Ajuntament renovarà l’autorització d’explotació mitjançant una nova llicencia cada
temporada, sempre que el concurrent ho sol·liciti expressament per escrit abans del dia
15 de febrer de l' any següent i fins a un màxim de tres temporades més -temporades
2019,2020,2021.
L’ esmentada petició serà contestada per l'Ajuntament en el termini màxim de 2 mesos i
s’entendrà que queda aprovada per silenci administratiu si no s’adopta cap resolució
expressa dins d’aquest termini i subjecte al Pla d'Usos autoritzat per la Generalitat de
Catalunya.
De conformitat amb allò que estableix l’article 52.4 de la Llei de Costes en la modificació
introduïda per la Llei 2/2013 de 29 de maig de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei 22/1988 de 28 de juliol, de Costes, el termini de venciment de les
autoritzacions no podrà excedir de quatre anys, pel què no es pot disposar la pròrroga de
mutu acord per dues temporades més.
Caducitat de les concessions.Seran causa de caducitat parcial o total de les condicions els següents casos:
3.1. No retirar al final de cada temporada les instal·lacions accessòries de l' ocupació, així
com els serveis vinculats a les mateixes (cables, bases, suports...)
3.2. Pel transcurs del termini.
3:3. Pel cessament de les condicions econòmic- administratives que varen motivar la
concessió.
3.4. Per manca de pagament dels canons establerts.
3.5. Per força major.
3.6. Per renúncia de l’autorització.
3.7. Incompliment de les condicions específiques de l’autorització, així com qualsevol
prohibició establerta amb caràcter general de Llei de Costes i a les Ordenances
municipals.
3.8. Alteració dels usos autoritzats.
3.9. L’ajornament per més de 15 dies de la data fixada per a l'inici de prestació del servei
o de la interrupció del mateix per termini igual a 15 dies, sense cap justificació.
3.10. Altres supòsits que procedeixin legalment.
Rescat de l’autorització.L' Ajuntament es reserva la facultat de deixar sense efecte l’autorització administrativa
abans del venciment del termini si ho justifiquen les circumstancies sobrevingudes
d’interès públic, mitjançant el rescabalament deIs danys que es puguin causar o sense
aquest, quan procedeixi.
QUARTA.- TIPUS DE LICITACIÓ I CONDICIONS ECONÒMIQUES

1.-El tipus de licitació serà a l’alça i no s’admetran ofertes inferiors als següents preus:
Lot 1.-QUIOSCS: (Bar amb terrassa)
Subl
ots
S-6
S-5
S-4
S-3
S-2
S-1

REF.
GU-6
GU-5
GU-4
GU-3
GU-2
GU-1

UBICACIÓ

B.T. (*)

TIPUS MÍNIM

No
Si
Si
Si
Si
No

4.671€
9.450 €
9.450 €
9.450 €
9.450 €
4.671€

Platja del Rec del Molí
Platja Muscleres P. (Davant “Porta Marina”)
Platja Muscleres G. (Davant Plaça Neàpolis)
Platja Moll Grec (Extrem Nord)
Platja Riuet (Davant Miranda St. Martí Emp.)
Platja Riuet (Davant desembocadura Riuet)

(*) B.T.: Possibilitat de connectar a la xarxa de subministrament elèctric en Baixa Tensió
a menys de 80 metres del quiosc.

Lot 2.- ESCOLA DE VELA
REF.
EN-1

UBICACIÓ
Platja de Riells (Davant C/ Ramón
Marquet)

TIPUS MÍNIM
4.484,00 €

Lot 3.- ZONES DE TUMBONES I PARA-SOLS
Sublots

S-1

S-2

S-3

REF.

TN/GA1
TN/GA2
TN/GA3
TN/GA4
TN/GA5
TN/GA6
TN/GA7
TN/GA8
TN/GA9
TN/GA10
TN/GA-

UBICACIÓ

Ut.
Omb./Tumb

Platja de la Miranda

15+30

Platja del Moll Grec

15+30

TIPUS
MÍNIM

12.611,25€
Platja del Moll Grec

15+30

Platja del Moll Grec

15+30

Platja del Moll Grec

15+30

Platja de les Muscleres
Grans
Muscleres petites

15+30

Portitxol

15+30

Riells Oest

15+30

Riells Oest

15+30

Riells Est

15+30

15+30

7.566,75€

10.089,00€

11
TN/GA12

Riells Est

15+30

Lot 4- ZONES DE PATINS.
Sublots

S-1
S-2
S-4

REF.

UBICACIÓ

LV-1
LV-2
LV-3

Platja del Moll Grec
Platja de les Muscleres Petites
Platja del Rec del Molí

LV-4
LV-5

Riells Est
Riells Est

Ut. Patins

8*
8*
15 unitats padle
surf/kayac/Windsurf
10*
10*

TIPUS
MÍNIM
PATINS
1.449,20 €
1.449,20 €
--

TIPUS
MINIM
KAYAK...
896,80 €
896,80 €
840,75

3.623,00€

2.242,00 €

*Cada unitat de patí podrà ser substituïda per dues unitats de pàdel - surf, kayak,
windsurf.
Lot 5.- GUINGUETA VENTA DE TIQUETS
REF.
AC-2

UBICACIÓ
Platja Riells Est

TIPUS MÍNIM
3.000,00 €

El cànon que resulti de l’adjudicació haurà de fer-se efectiu, en període voluntari en el
termini màxim als 10 dies de l’adjudicació de l’ocupació, mitjançant liquidació que haurà
de recollir-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i ser satisfeta a qualsevol de les entitats
bancàries recaptadora o col·laboradores o mitjançant transferència bancària presencial o
virtual, segons instruccions que es detallin al dors de la liquidació.
En quant al pagament per als períodes successius, la taxa es liquidarà amb el sistema de
padró i seguint el calendari fiscal fixat en l’article 19 de l’Ordenança fiscal general de
gestió, inspecció i recaptació municipals. L’import de la taxa serà incrementat anualment
d’acord amb l’índex de l’IPC estatal de l’any precedent.
Al preu que resulti de l’adjudicació, se li sumarà l’import del cànon anual imposat per la
Demarcació de Costes. Aquest es liquidarà de forma independent durant el primer any,
mitjançant el sistema de liquidació esmentat al punt 2 anterior. Per la resta d’exercicis fins
a exhaurir la concessió, es liquidarà juntament amb el rebut de padró de la Taxa per
ocupació de terrenys d’ús públic amb barraques, casetes, espectacles i resta d’atraccions,
per la realització d’activitats de lloguer d’elements recreatius a les platges municipals.
CINQUENA .- GARANTIES

DEFINITIVA: Es xifra en el 5% de l’import de l’adjudicació, com a garantia definitiva quant
al compliment de les obligacions del contracte.

COMPLEMENTÀRIA:
Al constituir- se la garantia definitiva, hauran de dipositar-se unes altres garanties per a
respondre del desmuntatge i retirada de les instal·lacions o mobiliari adscrit als serveis,
dels imports següents:
Lot 1 - Quioscs: 1.000 €
Lot 3 - Zona de tumbones i ombrel·les: 600 €
Lot 4 - Zona de patins: 600 €
Lots 2 i 5- Escola de Vela i Guingueta de tiquets : 600 €
Aquesta fiança complementària es retornarà a final de temporada un cop s’hagin
desmuntat correctament totes les instal·lacions i prèvia petició formal per part de
l’interessat.

SISENA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

A) DEL LOT 1 - QUIOSCS
Es tindran en compte en el moment de l’adjudicació els criteris següents, en base una
màxima de 100 punts.
a) Criteris avaluables objectivament (fins a 100 punts).
a.1) Preu ofert (fins a 70 punts). Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més elevada. La
resta d’ofertes es ponderaran de manera proporcional en relació a la màxima oferta a
partir de la formula següent:
P= (70 punts x oferta més econòmica)/Oferta a valorar
a.2) Gestió personal i directa (fins un màxim de 30 punts) D’acord amb el següent criteri:
- 30 punts si opta per 1 sol quiosc amb gestió personal i directa.
- 15 punts per oferta si opta per 2 quioscs.
- 0 punts si opta a més de 2 quioscs.
B) LOT 2 ESCOLA DE VELA
Es tindran en compte en el moment de l’adjudicació els criteris següents, en base una
màxima de 100 punts.
a) Criteris avaluables objectivament (fins a 100 punts).
a.1) Preu ofert (fins a 80 punts). Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més elevada. La
resta d’ofertes es ponderaran de manera proporcional en relació a la màxima oferta a
partir de la formula següent:
P= (80 punts x oferta més econòmica)/Oferta a valorar

a.2) Disposar del certificat UNE-ISO 21101, 2102 o 21103 de Turisme Actiu (10 punts)
a.3) Disposar del distintiu SICTED o similiar (10 punts)
C) DEL LOT 3 – ZONES DE TUMBONES I PARASOLS
Es tindran en compte en el moment de l’adjudicació els criteris següents, en base una
màxima de 100 punts.
a) Criteris avaluables objectivament (fins a 100 punts).
a.1) Preu ofert (fins a 90 punts). Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més elevada. La
resta d’ofertes es ponderaran de manera proporcional en relació a la màxima oferta a
partir de la formula següent:
P= (90 punts x oferta més econòmica)/Oferta a valorar
a.2) Novetat dels materials (fins a 10 punts)
-

10 punts per materials de menys de 2 anys
5 punts per materials de menys de 4 anys
2,5 punts per materials de menys de 6 anys
0 punts per materials de 7 o més anys

Només es tindrà en compte aquest apartat quan es pugui acreditar la novetat de TOTS els
materials adscrits a la prestació del servei. Caldrà aportar la fitxa tècnica dels mateixos i/o
document de compra o similar on constin les dades de fabricació, any i model.
D) LOT 4- PATINS
a) Criteris avaluables objectivament (fins a 100 punts).
a.1) Preu ofert (fins a 70 punts). Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més elevada. La
resta d’ofertes es ponderaran de manera proporcional en relació a la màxima oferta a
partir de la formula següent:
P= (70 punts x oferta més econòmica)/Oferta a valorar
a.2) Gestió personal i directa (fins un màxim de 20 punts) D’acord amb el següent criteri:
- 20 punts si opta per 1 sol quiosc amb gestió personal i directa.
- 10 punts per oferta si opta per 2 quioscs.
- 0 punts si opta a més de 2 quioscs
a.3) Novetat dels patins (fins a 10 punts).
-

10 punts per materials de menys de 2 anys
5 punts per materials de menys de 4 anys
2,5 punts per materials de menys de 6 anys

-

0 punts per materials de 7 o més anys

Només es tindrà en compte aquest apartat quan es pugui acreditar la novetat de TOTS els
materials adscrits a la prestació del servei. Caldrà aportar la fitxa tècnica dels mateixos i/o
document de compra o similar on constin les dades de fabricació, any i model.
E) LOT 5- GUINGUETA DE VENTA DE TIQUETS
Es tindran en compte en el moment de l’adjudicació els criteris següents, en base una
màxima de 100 punts.
a) Criteris avaluables objectivament (fins a 100 punts).
a.1) Preu ofert (fins a 50 punts). Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més elevada. La
resta d’ofertes es ponderaran de manera proporcional en relació a la màxima oferta a
partir de la formula següent:
P= (100 punts x oferta més econòmica)/Oferta a valorar
a.2) Novetat de la guingueta (fins a 50 punts).
Es donarà la màxima puntuació a la guingueta més nova, i la resta proporcionalment
d’acord amb la formula següent:

/

50 x Gi G
On Gi = guingueta a valorar
G = guingueta més nova
Per a valorar aquest apartat, caldrà que els licitadors aportin document de compra de la
guingueta i/o fitxa técnica de la mateixa on consti el model i any de fabricació. S’acceptarà
qualsevol document que acrediti de forma fefaent aquestes dades.
De no aportar-se el necessari per a la valoració, s’obtindran 0 punts.

En cap cas s’admet la possibilitat de variants o alternatives.
En cas d’igualtat de puntuació, el servei s’adjudicarà per sorteig.
VUITENA.- SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ
No s’exigeix classificació.
La solvència tampoc és exigible llevat allò expressament previst en aquest Plec:
D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 773/2015, de 21 d’octubre, s’acreditarà:
-

La solvència tècnica o professional : L’ import a justificar per acreditar
l’experiència requerida en aquest apartat serà com a mínim, l’ import del tipus
mínim del servei on es presenta el licitador.

a) Lot 1- Quioscs:
•

•

Experiència en la realització de treballs al sector de l’hostaleria o similar,
que s’acreditarà amb la relació dels treballs realitzats per l’interessat en el
decurs dels darrers cinc anys, avalats per certificats o informes de bona
execució. Als efectes de l’acreditació d’experiència es podran tenir en
compte les avaluacions i pràctiques pròpies dels estudis en una Escola
d’Hostaleria. Per qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquest apartat,
s’acudirà a allò previst a l’art. 11.4.b) del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Carnet de Manipulació d’Aliments del personal que presti el servei.

b) Lot 2- Escola de Vela:
•

•
•

Experiència en la realització de treballs al sector de les escoles nàutiques o
similars, que s’acreditarà amb la relació dels treballs realitzats per
l’interessat en el decurs dels darrers cinc anys, avalats per certificats o
informes de bona execució.
Titulacions professionals i acadèmiques exigides pel desenvolupament de
l’activitat del personal responsable de l’execució del contracte.
Les embarcacions utilitzades per a la realització de les pràctiques hauran
de complir els requisits assenyalats per a la normativa en vigor, en
particular RD 875/2014, de 10 d’octubre, pel que es regulen les titulacions
nàutiques pel govern de les embarcacions d’esbarjo i disposar del
corresponent certificat de navegabilitat

c) Lot 3- Zones de Tumbones i Ombrel·les:
•

No s’exigeix solvència tècnica.

d) Lot 4- Zones de Patins:
•

Experiència en la realització de treballs al sector de les activitats de patins,
padel- surf, kayak o windsurf, que s’acreditarà amb la relació dels treballs
realitzats per l’interessat en el decurs dels darrers cinc anys, avalats per
certificats o informes de bona execució.

e) Lot 5 – Guingueta de venta de tiquets:
•
-

No s’exigeix solvència tècnica.

La solvència econòmica amb el justificant de disposar o compromís de disposar
d’una assegurança de riscos professional amb un capital assegurat mínim de
300.000 euros amb indicació expressa dels riscos coberts, termini de vigència o
data de venciment i valor mínim exigit. S’ha de disposar per a tots els Lots.

NOVENA.- USOS AUTORITZATS I RISC I VENTURA

- Únicament seran autoritzats els usos descrits en la memòria i plànols de delimitació de
les zones a ocupar pels serveis de temporada a Les platges de l’Escala, i en les
corresponents autoritzacions de la Demarcació de Costes de Catalunya, document que
formarà part integrant d'aquest plec, a tots els efectes.
- El canvi de destinació o ús dels aprofitaments, la seva cessió o arrendament,
constituiran causa de rescissió del contracte, sense dret a indemnització.
Els aprofitaments s'adjudiquen a risc i ventura dels licitants, els quals en cap cas tindran
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.
DESENA.- INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE.
L’Ajuntament ostenta la prerrogativa d’interpretar i resoldre els dubtes que ofereixi el
compliment del contracte, sense perjudici del dret d’audiència del concessionari.
ONZENA.-JURISDICCIÓ COMPETENT.
De l’enteniment de les qüestions litigioses derivades del contracte serà competent l’ordre
contenciós - administratiu de la jurisdicció, amb competència territorial a l’Escala..

DOTZENA.- CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ.
- La clàusula tercera del present Plec estableix que les temporades anuals de bany
comencen el dia 1 d’abril i finalitzen el 31 d’octubre. Malgrat tot, l’Ajuntament de l’Escala
estableix com a CONDICIÓ OBLIGATÒRIA de la concessió que l’Adjudicatari posi en
servei l’activitat diàriament entre el dia 24 de juny i el 15 de setembre de cada temporada.
L’ incompliment d’aquesta obligació durant més de 3 dies consecutius o 6 dies acumulats
sense justificació o causa de força major (inclemències meteorològiques, malaltia, ....etc.),
podrà ser motiu de resolució del contracte.
- El concessionari és l’únic responsable de la gestió, i queda obligat al compliment de les
condicions tècniques i administratives, i a la legalitat en matèria fiscal i laboral (IAE,
Seguretat Social, etc…) i en matèria econòmica (pagament a proveïdors, nòmines dels
treballadors, etc…).
-El concessionari haurà de fer efectius els pagaments dels cànons d’explotació d’acord
amb els terminis que estableix la clàusula quarta del present plec. L’ incompliment de
qualsevol d’aquestes obligacions també podrà ser motiu de resolució immediata del
contracte.
TRETZENA.- OBLIGACIONS BÀSIQUES DE L’ADJUDICATARI.
a) L’adjudicatari quedarà obligat al compliment del què disposen les lleis protectores del
treball, en tots els seus aspectes, inclosos els de previsió i seguretat social. Serà
responsable de tot el material emprat en els serveis i de tots els danys impotables a
aquests, responent dels danys que es causin a l’Ajuntament o a tercers. A tal efecte,

vindrà obligat a presentar còpia del contracte de responsabilitat civil, subscrit amb una
companyia asseguradora. Així mateix haurà de donar compliment a les seves obligacions
fiscals pel que fa al municipi, comunitat autònoma i hisenda estatal.
b) En cap cas, incorrerà en cap responsabilitat l’Ajuntament, i sí només la persona amb la
qual s’ha convingut l’explotació del servei, per la qual podés dimanar de l’incompliment de
les obligacions que la mateixa hagués contret amb els seus operaris o empleats.
c) El titular de l’autorització d’explotació dels serveis es responsabilitzarà davant
l’Ajuntament per les faltes que cometin els seus operaris i quedarà obligat al resarciment
de tots els danys que es produeixin per la defectuosa prestació dels serveis, a les
instal·lacions o béns de domini públic, sense perjudici de les sancions que en el seu cas
corresponguin.
d) El personal encarregat de prestar els serveis i de vigilar les instal·lacions anirà deguda i
decorosament vestit, amb algun distintiu que permeti reconèixer la seva funció.
e) Tots els titulars d’autoritzacions d’explotació de serveis, usos i aprofitaments en les
platges del terme municipal, hauran de tenir a disposició del públic, un llibre de
reclamacions, prèviament segellat per l’Ajuntament.
f) Tots els titulars d’autoritzacions d’explotació de serveis, es comprometen a conservar
les instal·lacions en perfecte estat de manteniment, neteja i higiene, i a abans de muntar,
repintar la fusteria, repassar i netejar les instal·lacions per a donar la millor imatge
possible als usuaris.
g) Tots els titulars d’autoritzacions d’explotació de serveis es comprometen a realitzar, al
seu càrrec, els treballs de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions, així com al seu
emmagatzemant.
h) Tots els titulars d’autoritzacions d’explotació de serveis, no podran introduir cap
modificació en la forma de prestar-los, ni fer obres o millores en les instal·lacions ni en el
seu entorn sense l’autorització expressa i per escrit de la Corporació municipal. Es
prohibeix expressament dipositar a l’entorn de les guinguetes, caixes, bidons, i similars.
L’Ajuntament es reserva les facultats inspectores inherents a la constatació del
funcionament correcte i normal dels serveis, que anirà a càrrec de l’adjudicatari. També
anirà a càrrec de l’adjudicatari, les despeses que s’originen per la compra del mobiliari a
instal·lar i les millores a introduir que seran determinades pel mateix Ajuntament.
i) Tots els titulars d’autoritzacions d’explotació de serveis es comprometen a prestar el
servei de temporada, ininterrompudament i amb diligència, inclosa la correcta atenció a
l’usuari, durant el termini de duració de l’autorització i igualment admetre a gaudir dels
serveis a tota persona que compleixi els requisits que es disposin reglamentàriament.
j) Els titulars d’autoritzacions d’explotació de serveis, NO PODRÀN ALIENAR, CEDIR O
TRASPASSAR si no és de conformitat amb allò que estableix la legislació vigent.
K) A dotar- se de telèfon mòbil per connectar- se amb la policia local, Creu Roja,
Ajuntament, etc., en cas que es produeixi una emergència.

L) Els titulars d’explotacions de Quioscs estaran a més obligats a :
- A adquirir i instal·lar per compte pròpia les guinguetes, taules , cadires i ombrel·les que
l’Ajuntament defineixi.
Les guinguetes hauran de ser de fusta de la marca FIBRESTER S.A. mod. KT
OCTOGONAL 210 o similar. En tot cas, sempre s’haurà de garantir que l’estètica, qualitat
i la cromàtica són homologables a les instal·lades al municipi de l’Escala des de l’any
2004.
- Instal·lar un dipòsit de recollida d’aigües residuals i separador de greixos de mínim 3m
cúbics. En aquest sentit, el dipòsit haurà de reunir els requisits següents comprovables
documentalment per certificació del fabricant i/o instal·lador:
•
•
•
•
•

•

El dipòsit estarà destinat únicament a contenir aigües procedents de la
neteja de gots i altres elements utilitzats en el bar. En cap cas estarà
destinat a contenir aigües procedents dels sanitaris.
El dipòsit ha de ser de material adequat per a ser soterrat
Les característiques del dipòsit han de garantir la total estanquitat del
mateix, per tal d’evitar possibles fuites.
El dipòsit ha de disposar d’un sistema d’avís que alerti que el dipòsit es
troba al 80% de la seva capacitat.
Els adjudicataris que utilitzin dipòsits hauran de presentar, en el moment
de la instal·lació del sistema de recollida d’aquestes aigües, certificació de
garantia de buidatge d’aquests elements per part d’una empresa
especialitzada. Aquest certificat haurà d0incloure les dades i procediments
del gestor de residus. Aquest document s’entendrà en cada buidatge
d’aquests elements, i en qualsevol moment podrà ser requerida per part de
l’ajuntament la seva exhibició o presentació. L’Ajuntament podrà
supervisar, en qualsevol moment, els metres cúbics buidats en relació als
efectivament enregistrats i facturats.
Queden prohibits els sistemes de drenatge o absorció que puguin
malmetre o afectar a la sorra de les platges o la qualitat de les aigües de
bany.

-A realitzar la neteja manual de l’espai de platja delimitat com a zona d’influència de la
guingueta. En aquesta zona s’haurà de rasclejar la sorra. Hauran de realitzar el buidat de
les 3 papereres que obligatòriament hauran instal·lat al costat de la guingueta, i buidar-les
periòdicament al interior dels contenidors determinats per l’Ajuntament.
L’Ajuntament de l’Escala podrà executar els imports de la fiança obligatòria definida a la
clàusula cinquena del present Plec en el cas que amb mitjans propis hagués de
substituir les obligacions de neteja dels adjudicataris. En aquest cas, el concessionari
haurà de restituir l’ import de la fiança executada.
- A posar en lloc visible un cartell informatiu en el qual s’exposaran els resultats de la
qualitat de l’aigua efectuats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya.
- A realitzar recollida selectiva d’acord amb els criteris i disposicions que per la seva
posada en marxa, dicti l’Àrea Municipal de Medi Ambient.

- Les cartes, tarifes i altres indicadors escrits, contindran obligatòriament el català, sens
perjudici dels altres idiomes que l’adjudicatari estimi convenients.
- L’horari de funcionament de les guinguetes serà de les 9 del matí i com a màxim, fins
les 22h del vespre.
- Obligació de tota la gent que treballa en la guingueta, que ha de tenir el carnet de
manipuladors d 'aliments. Donar còpia dels carnets a l'Ajuntament.
Conèixer i aplicar les “Bones Pràctiques de Manipulació d'Aliments”.
- Complir amb tota la normativa tècnica legal vigent, especialment pel que respecta a les
instal·lacions elèctriques i de seguretat. A aquest efectes, l’Adjudicatari haurà de sol-li
citar anualment un certificat d’un instal·lador competent conforme les instal·lacions de la
guingueta compleixen amb els requisits tècnics i de seguretat exigibles.
- Recordar que no es pot cuinar ni servir begudes amb envasos de vidre atès que poden
resultar perillosos per als usuaris de la platja .registre sanitari industrial i alcohol baixa
graduació.
M)- Els titulars d’explotacions de tumbones i ombrel·les també estaran obligats a més :
- A adquirir i instal·lar per compte pròpia les tumbones i ombrel·les d’acord amb els colors
i característiques tècniques que l’Ajuntament defineixi.
- Tots els titulars d’autoritzacions d’explotació d’hamaques hauran de deixar lliure una
distància mínima de 12 metres des de la primera fila fins a la llongada i una separació de
5 metres entre files (veure detall de plànols adjunts Annex I)
- De les 20 h del vespre fins les 9 del matí les tumbones hauran de romandre
convenientment apilades longitudinalment als extrems de les files d’ombrel·les per facilitar
els treballs de neteja mecànica durant la nit.
N) Els titulars d’explotacions de patins, kayaks, i velers també estaran obligats a més :
- A aparcar aquests artefactes a un mínim de 12 metres de la llongada durant la nit de la
forma grafiada al detall del plànol adjunt (Annex I del present Plec) per facilitar les tasques
de neteja mecànica durant la nit.
CATORZENA.- DRETS DE L’ADJUDICATARI.
L’adjudicatari tindrà el drets reconeguts en l’ordenament jurídic i en particular els
següents:
a) L’ús privatiu dels béns de domini públic (platja), per explotar els serveis de temporada
dins els espais reservats que s’indiquen en el Pla d’Usos de les platges d’acord amb la
superfície relacionada en la clàusula primera del present Plec.
b) Percebre les retribucions corresponents per la prestació del servei de temporada a la
platja.

c) Els titulars d’autorització d’explotació de les guinguetes podran realitzar venda
ambulant dels productes propis de l’objecte de la seva autorització, a tot l’espai de zona
d’influència de la guingueta.
d) Sol-li citar la col·laboració i assistència de l’Ajuntament de l’Escala per resoldre els
impediments o problemes que puguin sorgir.
QUINZENA.- INFRACCIONS I SANCIONS
Les infraccions es qualifiquen com a faltes lleus, greus i molt greus.
Es consideren faltes lleus:
a) Deixar de donar servei, sense causa justificada, més de 2 dies consecutius en el
període comprès entre el 24 de juny i 15 de setembre.
b) La manca d’atenció amb els usuaris dels serveis.
c) La manca de decor en la polidesa del personal adscrit al servei o de les instal·lacions, o
elements en que es dona el mateix.
Es consideren faltes greus:
a) Aplicar preus superiors o inferiors als de les tarifes aprovades.
b) Deixar el lloc de prestació del servei per cridar o atreure al públic.
c) La manca greu de respecte vers els altres titulars d’explotacions o amb el públic.
d) Causar danys per simple negligència, en les instal·lacions públiques o als usuaris.
e) Ocupar sense autorització expressa de l’Ajuntament un espai diferent a l’assignat, o
oferir articles no autoritzats.
g) L’ incompliment de l’obligació de la neteja manual de la zona d’influència.
h) Tres faltes lleus equivaldran a una de greu (en una temporada)
i)Deixar de donar servei , sense causa justificada , tres o més dies consecutius o 6
d’acumulats durant el període 24 de juny i 15 de setembre.

Es consideren faltes molt greus:
a) Executar accions que pràcticament impliquin per part del titular, la cessió o sub
arrendament del servei.

b) No desmantellar i retirar les instal·lacions en el termini previst.
c)Causar danys per dol, frau o imprudència temerària en les instal·lacions públiques o als
usuaris.
d) Tres faltes greus equivaldran a una de molt greu (en una temporada)
e) En el cas dels quioscs (bar amb terrassa) que ho requereixin: no disposar del dipòsit,
no complir amb les característiques bàsiques del mateix, així com l’incompliment de les
obligacions derivades de la seva instal·lació.

Les sancions que podran imposar-se als infractors seran les següents:
a) Per les qualificades de caràcter lleu, multa de 30,05 € a 150,25 €
b) Per les qualificades de greus, multa de 150,26 € a 1.502,53 €
c) Per les qualificades de molt greus, multa de 1.502,54 € a 6.010,12 €
d) En cas de reiteració i de la falta molt greu de l’apartat e), l’Ajuntament podrà procedir a
la retirada definitiva de l’autorització.
Aquestes penalitzacions s’imposaran prèvia audiència de deu dies hàbils als titulars de
l’explotació del servei o aprofitament, sense cap més altra tràmit, en el cas de les faltes
lleus. En el cas de les faltes greus i molt greus, s’obrirà expedient, sense perjudici dels
recursos que pugui interposar, posteriorment l’afectat.
Els òrgans competents per la imposició de les sancions previstes anteriorment seran les
següents:
a) Per les faltes lleus, l’alcaldia.
b) Per les faltes greus, la Comissió de Govern.
c) Per les molt greus , el Ple de l’Ajuntament.
SETZENA.- EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ
a) L’autorització s’extingirà:
- Pel transcurs del termini fixat pel contracte.
- Pel cessament de condicions econòmiques administratives que va motivar-la.
- Per força major.
b) L’autorització quedarà resolta:
-Per sanció, de conformitat al que disposa aquest plec de condicions.
-Per manca de pagament del cànon.
-Per renúncia de l’autoritzat.
-Per incompliment de alguna de les condicions establertes a la clàusula onzena del
present Plec.

DISETENA.-RESCAT DE L’AUTORITZACIÓ
L’Ajuntament es reserva la facultat de deixar sense efecte l’autorització abans del
venciment del termini, en cas que ho justifiquin circumstàncies sobrevingudes d’interès
públic, mitjançant resarciment dels danys que es causin, o sense ells, quan procedeixi.
DIVUITENA.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
18.1.- Les proposicions per optar al concurs s’han de presentar al Registre General de
l’Ajuntament o es poden enviar per correu, durant el termini de 15 dies naturals següents
al de l’última publicació de l’anunci corresponent al BOP, de 9 a 13:30 hores, d’acord amb
el que estableix l’article 144.2 de la Llei 3/2011 de Contractes del Sector Públic.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, el licitador haurà de justificar la data i l’hora en
què va efectuar la tramesa i comunicar-ho a l’òrgan de contractació, mitjançant un fax o
un telegrama dins la data i l’hora establerts com a termini de presentació, sense la
concurrència d’aquests requisits no serà admesa la proposició si es rebuda amb
posterioritat al termini assenyalat en aquest anunci.
Les proposicions es presentaran en un sobre tancat en el qual s’ha de fer constar el
següent:
Sobre 1: Portarà la menció "Documentació administrativa per a la licitació del contracte
d’explotació dels serveis de temporada de les platges de l’Escala 2018-2022 d’acord amb
el que estableixen els apartats 4 i 5 de l’art. 146 del TRLCSP, introduïts per la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, la
documentació que s’haurà de presentar és la següent:
•

Declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions
establertes legalment per a contractar amb l’Administració, segons model
normalitzat que figura com a Annex 1 d’aquest Plec.

En el sobre, s’ha de fer constar el Lot al que es presenta i el títol del mateix. Per ex.: Lot
1- Quioscs. Els licitadors que es presentin a més d’un lot, ho han de fer constar
expressament en el sobre.
Sobre 2: Proposició econòmica i criteris avaluables objectivament
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica avaluable amb criteris
automàtics per a la licitació del contracte d’explotació dels serveis de temporada de les
platges de l’Escala 2018-2022” , i contindrà una sola proposició firmada pel licitador o
persona que el representi, d’acord amb el model de proposició econòmica de l’Annex 2,.
En el sobre, s’ha de fer constar el Lot al que es presenta i el títol del mateix. Per ex.: Lot
1- Quioscs. Els licitadors que es presentin a més d’un lot, ho han de fer constar
expressament en el sobre.
Poden presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions per a
contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

•

El licitador que presenti la millor oferta se’l requerirà perquè presenti la
documentació administrativa corresponent:

A. Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya.
1. Document nacional d’identitat del qui subscriu la documentació.
2. Codi d’identificació fiscal de l’empresa.
3. Escriptura de constitució de la societat, inscrita en el Registre Mercantil, si el licitador és
una Societat.
4. Poder o document acreditatiu de la representació del que firma, quan el que acudeix a
la licitació ho fa en nom d’altre, o representant a una persona jurídica.
5. Declaració responsable sobre incompatibilitats i capacitat per contractar, i d’estar al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, segons model normalitzat de
l’Ajuntament, segons el model que figura en l’Annex 3 d’aquest Plec.
6. Document d’estar donat d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), a l’epígraf
corresponent a l’objecte del contracte, acompanyat d’una declaració responsable, signada
pel legal representant, de que no s'ha donat de baixa en la matrícula de l’esmentat impost.
7. Documentació acreditativa de la solvència econòmica financera, segons s’indica en
l’apartat d) de L’Annex 1 (quadre de característiques del contracte).
8. Documentació acreditativa de la solvència tècnica, segons s’indica en l’apartat d) de
L’Annex 1 (quadre de característiques del contracte).
9. Les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’executi a Espanya,
hauran de presentar una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o
indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador.
B. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya.
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per la
Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Passeig de
Gràcia, 19, 5a planta, 08007-Barcelona, telèfons d’informació 935 528 136 i 935 528 098;
http://www.gencat.cat/economia/jcca) només estan obligades a incorporar en el sobre 1 la
documentació següent:
-Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció, juntament amb una declaració
responsable, signada pel representant de l’empresa de la vigència de les dades que
inclou.
14.2. Els licitadors han de presentar els sobres tancats -en els quals tots els documents
que contingui cada plica han d'estar degudament signats pel proponent al Registre
General de l’'Ajuntament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de les 9.00 a les 13:30 hores de
la tarda, de dilluns a divendres, excepte els dies festius al municipi, durant el termini de 15
dies, a comptar de l'endemà de la publicació de l'últim anunci de la convocatòria del
concurs en el BOP. El plec de clàusules d'explotació es poden examinar i fotocopiar a la
Secretaria, dins del període de presentació de proposicions i en l'horari esmentat.
14.3. En cas d'acabar el termini de presentació de proposicions en festiu, aquest queda
prorrogat automàticament fins al dilluns o el dia no festiu següent.

14.4. Per tal d'obtenir la validació del poder de representació de persona física o jurídica,
s'ha de presentar a la Secretaria General de l'Ajuntament la documentació corresponent
amb una antelació mínima de dos dies hàbils, exclosos els dissabtes, respecte de la
finalització del termini de presentació de proposicions.

L’Escala, 22 de novembre de 2017

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PER
L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER L’EXPLOTACIÓ DELS
SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DE L’ESCALA 2018-2022
1.- OBJECTE.L’objecte d’aquestes condicions es establir a priori les condicions que hauran de complir
els titulars d’una autorització de domini públic en el terme municipal de l’Escala, però en
domini públic a les platges de titularitat estatal, sempre d’acord amb el Pla d’Usos aprovat
per la Demarcació de Costes de l’Estat a Catalunya.
2.-TIPUS DE SERVEIS:
Es classificaran en:
a.- Quioscs, (bar amb terrassa)
b.- Tumbones i ombrel·les
c.- Patins
d.- Escola de vela
e.- Windsurf i kaiaks
3.-UBICACIÓ DELS SERVEIS:
Els diversos serveis s’ubicaran d’acord amb el que estableixi el corresponent Pla d’Usos
aprovat. (Veure plànol annex)
Una vegada muntades les instal·lacions caldrà avisar als serveis tècnics municipals per a
que comprovin l’emplaçament.
4.- PROPIETAT DELS MATERIALS I INSTAL·LACIONS
Tots els materials i instal·lacions necessaris per posar en funcionament els serveis aniran
a càrrec de l’adjudicatari.
Aquests materials s’adaptaran a les condicions tècniques establertes per l’Ajuntament i
compliran les normes tècniques i de seguretat vigents.
5.- CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS
A) Quioscs i terrasses.:
Quiosc desmuntable de fusta “machihembrada” de 16 mm. tractada al vapor en autoclau
marca FIBRESTER model KTOCTOGONAL 210, o similar. En tot cas l’Ajuntament de
l’Escala haurà de verificar prèviament que el model escollit sigui igual en estètica, qualitat
,cromàtica i dimensions als instal·lats durant la temporada d’estiu a les platges del
municipi des de l’any 2013.
Les terrasses dels quioscs tindran el xassís de color verd o blanc, les lones dels sostres
de color verd i les taules i cadires de color verd o blanc.

Els quioscs podran disposar de connexió a la xarxa municipal d’aigua potable per tal
d’evitar l’abocament d’aigües residuals a la sorra.
S’haurà d’instal·lar un dipòsit de recollida d’aigües residuals i separador de greixos de
mínim 3m cúbics. En aquest sentit, el dipòsit haurà de reunir els requisits següents
comprovables documentalment per certificació del fabricant i/o instal·lador:
•
•
•
•
•

•

El dipòsit estarà destinat únicament a contenir aigües procedents de la
neteja de gots i altres elements utilitzats en el bar. En cap cas estarà
destinat a contenir aigües procedents dels sanitaris.
El dipòsit ha de ser de material adequat per a ser soterrat
Les característiques del dipòsit han de garantir la total estanquitat del
mateix, per tal d’evitar possibles fuites.
El dipòsit ha de disposar d’un sistema d’avís que alerti que el dipòsit es
troba al 80% de la seva capacitat.
Els adjudicataris que utilitzin dipòsits hauran de presentar, en el moment
de la instal·lació del sistema de recollida d’aquestes aigües, certificació de
garantia de buidatge d’aquests elements per part d’una empresa
especialitzada. Aquest certificat haurà d0incloure les dades i procediments
del gestor de residus. Aquest document s’entendrà en cada buidatge
d’aquests elements, i en qualsevol moment podrà ser requerida per part de
l’ajuntament la seva exhibició o presentació. L’Ajuntament podrà
supervisar, en qualsevol moment, els metres cúbics buidats en relació als
efectivament enregistrats i facturats.
Queden prohibits els sistemes de drenatge o absorció que puguin
malmetre o afectar a la sorra de les platges o la qualitat de les aigües de
bany.

-Les guinguetes hauran de complir amb tota la normativa tècnica legal vigent,
especialment pel que respecta a les instal·lacions elèctriques i de seguretat. A aquest
efectes, l’Adjudicatari haurà de sol·licitar anualment un certificat d’un instal·lador
competent conforme la guingueta compleix amb els requisits tècnics i de seguretat
exigibles.
Cada quiosc disposarà com a mínim d’un EXTINTOR d’incendis de 5 Kg. d’eficàcia 21-A
113-B
Els quioscs tenen per objecte la venda de begudes, refrescos, gelats i productes
alimentaris que no necessiten tractaments tèrmics, per tant, resta prohibit cuinar-hi.
No es podran subministrar begudes ni altres aliments en envasos de vidre.
Caldrà instal·lar 3 unitats de papereres al costat del quiosc d’ aproximadament 60 litres de
capacitat cada una i l’adjudicatari les haurà de buidar periòdicament a l’interior dels
contenidors municipals de brossa.
Caldrà complir amb la resta d’obligacions bàsiques establertes a la clàusula 13ª del Plec
de Condicions Administratives.
B) Ombrel·les i tumbones

Les ombrel·les tindran forma circular i un diàmetre màxim de 2 metres. Es construiran
amb un suport de fusta tornejada cilíndric amb una alçada màxima de 2,40 m. I una copa
circular de 2 m. de diàmetre màxim, folrada amb bruc.
La disposició de les ombrel·les i tumbones es farà d’acord amb el Pla d’Usos (veure detall
plànol del present Plec)
Les tumbones podran ser amb xassís de PVC de color blanc i els coixins tapisats amb
lones de color verd.
De les 8 h. del vespre fins les 9 del matí les tumbones hauran de romandre
convenientment apilades longitudinalment als extrems de les files d’ombrel·les per facilitar
els treballs de neteja mecànica durant la nit.
Caldrà complir amb la resta d’obligacions bàsiques establertes a la clàusula 13ª del Plec
de Condicions Administratives.
C).- Patins, velers, windsurf i kaiaks.
Els adjudicataris d’aquests tipus de serveis hauran de BOIAR OBLIGATORIAMENT per
compte pròpia els canals de sortida a mar obert de les seves activitats. Queda
absolutament prohibit iniciar l’activitat sense disposar d’aquest canal . El seu traçat i
característiques s’ajustarà al Pla d’Usos aprovat per l’Ajuntament i la Demarcació de
Costes a Catalunya.
L’Escala, 22 de novembre de 2017

