

Barcelona, a 15 de maig de 2019

Srs.
El motiu de la present és proposar una modificació puntual de l’article 76.4 del
Reglament d’Explotació i Policia d’aquest Port Esportiu, segons es transcriu a
continuació,
Modificació que es proposa de l’article 76.4 del Reglament d’explotació i
policia del port esportiu de Segur de Calafell, que quedarà redactat amb
el següent text literal
Article 76.4
“A la Zona d’Activitats Nàutiques, a més de l’explotació que li són pròpies, tambè podrà
habilitar-se qualsevol altra activitat o servei prèvia autorització de la Societat
Concessionària”

La modificació d’aquest article es fonamenta en la nova proposta de diversificació de
l’explotació a la Zona d’Activitats Nàutiques.
D’acord amb l’esmentat article i el que disposa l’article 4.1.b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es
consideren persones interessades en el procediment, les que sense haver iniciat el
procediment, tinguin drets que puguin ser afectats per la decisió que s’hi adopti.
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En conseqüència, com la proposta de modificació del Reglament pot afectar els seus
drets us notiquem aquesta proposta i li donem el termini d’1 mes per a que puguin
presentar les al.legacions i/o observacions que escaiguin oportunes.
Restem a la seva disposició.
Ben cordialment ,

Pol Eguino
Conseller Delegat Port Segur–Calafell, S.A.
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