Expedient núm.:

1015/2020

En Josep Miro i Illa, com a tècnic de Medi Ambient, Sostenibilitat i Platges de
l’Ajuntament de Cunit, en relació a la tramitació de l’expedient relacionat al marge
superior, corresponent a la licitació per a la contractació de les ocupacions d’activitats
de restauració al Passeig Marítim de Cunit en zona de servitud de protecció de domini
públic, per a les temporades de bany de 2020 i 2021 i atès que tècnicament no es
viable la instal·lació del punt d’escomesa elèctrica en l’àmbit de l’espigó 6 abans del u
de juny; pel que s’emet el següent
INFORME TÈCNIC

ACTIVITAT
Creperia, Frankfurt, pizza
Gelateria, iogurteria

CODI
AC10
AC11

ESPIGÓ
6
6

UBICACIÓ
x=385822 y=4561231
x=385837 y=4561236

SUPERF.
30 m2.
30 m2.

“Així mateix, en el cas dels lots 9 i 10 l’adjudicació estarà condicionada també a que s’hagi
instal·lat per part de l’Ajuntament l’escomesa elèctrica de l’espigó 6, en el tram nou del passeig
marítim, que es troba en tramitació”

En el mateix sentit en el Plec de Prescripcions tècniques en el que en els punts
següents s’indica el que es detalla:
5.3.3 Gelateria o iogurteria artesana, espigó 6
S’identifica en el Pla d’Usos, amb el codi AC11; s’instal·larà a la platja de Cunit Llevant en
l’àmbit de l’espigó 6, en el nou tram del Passeig Marítim en ubicació geogràfica, al centre de la
instal·lació, corresponent en coordenades UTM: x=385837 y=4561236 i que també es
contempla en la cartografia inclosa en el plec de condicions tècniques.
En aquesta ubicació ocupació es preveu desenvolupar una activitat de gelateria o iogurteria
artesanals, indiferentment.
En aquest punt s’està tramitant instal·lació d’escomesa elèctrica, de titularitat municipal, que es
preveu estigui operatiu en el moment de l’execució.
En tot cas l’adjudicació estarà condicionada a que estigui operatiu el punt de connexió
elèctrica.
5.5.2 Atres instal3lacios a situar en l’espigó 6
S’identifica en el Pla d’Usos, amb el codi AC10; s’instal·larà a la platja de Cunit Llevant en
l’àmbit de l’espigó 6, en el nou tram del Passeig Marítim, en ubicació geogràfica, al centre de la
instal·lació, corresponent en coordenades UTM: x=385822 y=4561231 i que també es
contempla en la cartografia inclosa en el plec de condicions tècniques.
En aquesta ubicació ocupació es preveu desenvolupat una activitat de restauració
especialitzada, ja sigui de servei de pasta, pizza, frankfurts o hamburgueseria o similars,
sempre de producció artesanal i especialitzada. En cap cas s’admetrà una activitat genèrica de
bar.
En aquest punt s’està tramitant instal·lació d’escomesa elèctrica, de titularitat municipal, que es
preveu estigui operatiu en el moment de l’execució.
En tot cas l’adjudicació estarà condicionada a que estigui operatiu el punt de connexió
elèctrica.

Atès que en data d’avui s’ha rebut comunicació per part de la companyia elèctrica que
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Atès que en el mateix punt es cita textualment:
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LOT
Lot 9
Lot 10

Número: 2020-0271 Data: 26/05/2020

Atès que en el informe de necessitat de licitació, emès per aquest tècnic amb ref.
JMI_2020-0217 en el punt 4 es detallaven les instal·lacions objecte de la instal·lació,
entre les que hi consten entre d’altres les que es detallen:

no es podrà realitzar la connexió de l’escomesa elèctrica al tram nou del passeig
abans del 1 de juny i que difícilment podria ser abans del mes d’agost.
En conseqüència es determina que no és viable la instal·lació del punt de connexió
elèctrica per donar servei a les ocupacions previstes en el procediment de licitació ni
abans que s’iniciï el període d’ocupació ni en un termini que sigui admissible la seva
explotació.
Atès que tant en el informe de justificació com en el Plec Tècnic es contemplava que
l’adjudicació estava condicionada a la instal·lació de l’escomesa elèctrica procedeix
notificar oportunament que aquestes dos instal·lacions amb codi AC10 i AC11 i amb
núm. de lots 9 i 10 del procés de licitació; procedeix declarar–los deserts o anul·lats del
procés de licitació i adjudicació.
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Document signat electrònicament a Cunit en data corrent.

Número: 2020-0271 Data: 26/05/2020

Així mateix procedeix renunciar a les ocupacions de temporada per a l’estiu de 2020
amb codi AC10 i AC11 al Servei de Gestió del Litoral en temps i forma.

