ANNEX 2. MODEL D’OFERTA DEL PROJECTE
D/a....................................................................................... amb domicili en la localitat
de ............................................................. codi postal ............................al C/
...........................................................................núm ......................, amb telèfon ...........
..........................,
actuant
en
nom
propi,
o
en
representació
de
.................................................................................................................................. amb
NIF/CIF..................................amb
domicili
en
la
localitat
de
................................................................codi
postal.................................al
C/
...........................................................................................................................................
núm. ..................., telèfon ...................... correu electrònic ...............................................
que pren part en el procediment obert sotmès a l’ ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA
TEMPORAL D’APROFITAMENT ESPECIAL SENSE TRANSFORMACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE DE SITGES, PER A LA SEVA
UTILITZACIÓ, EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DESTINADA A LA PRÀCTICA I A
L’ENSENYAMENT DEL SURF, PADDEL SURF I DEL WINDSURF.
(Ref. ....../.......) i fa constar que coneix i accepta les condicions reflectides en el plec
referent a:
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ I CONDICIONAMENT DE L’ESPAI


Descripció i valoració general del projecte.



Detall de les instal·lacions.



Presentació del plànol i/o descripció gràfica del projecte, així com la ubicació dels
elements i estructures en (àmbit de la zona d’atenció al client, àmbit de la zona
d’escalfament i zona esportiva, circuits de circulació entre la zona d’atenció al
client, zona esportiva i entrada i sortida esportistes en direcció a la zona
d’avarada i inici de l’activitat, accessibilitat a la zona delimitada com a esportiva
i a la pràctica.



Delimitació i funcionament de la zona d’avarada.



Presentació del plànol i/o descripció gràfica de la zona d’avarada, així com la
ubicació dels elements i estructures que es proposin.



Tractament general de l’accessibilitat en el conjunt de l’espai i l’activitat.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ


Projecte de gestió i funcionament de l’escola nàutica.



Organigrama funcional especificant les funcions i responsabilitats de cada lloc
de treball.



Titulacions del personal responsable i personal tècnic per portar a terme el
projecte.



Documentació relativa a la entitat gestora i als diferents permisos necessaris per
al desenvolupament de totes les activitats descrites en el projecte i l’objecte
d’aquest plec.



Programació de la temporada amb especificació del calendari i horaris de cada
servei.



Proposta de preus de cada activitat (descompte per a persones amb capacitats
funcionals diferents (mobilitat reduïda...), descompte per a persones i col·lectius
específics (famílies nombroses, monoparentals, col·lectius d’exclusió social,
etc), abonaments de temporada.



Projecte de campus per a nens i nenes en períodes vacacionals (Setmana Santa,
Nadal, estiu...).



Servei de lloguer de material.



Proposta de dinamització de l’espai.



Pla de comercialització i comunicació.



Pla de manteniment, neteja, recollida i tractament de residus de la zona
delimitada com a esportiva.



Protocols en cas d’emergència.



Proposta de col·laboració amb diferents col·lectius municipals de Sitges
(Turisme de Sitges, Serveis socials de Sitges, Centres docents de Sitges).



Informació i comunicació diària de la previsió meteorològica.



Integració del projecte i el foment del transport públic i/o sostenible.

_____________________________________________________________________
_
I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de l’Ajuntament de Sitges, a l’efecte
de prendre part al procediment obert de la licitació abans esmentada, signo la present
proposta del projecte d’adequació i condicionament de ‘espai i del projecte de gestió.

(Lloc, data i signatura)

