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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
tramitació de l’expedient relacionat al marge superior, per la tramitació de la licitació de la
instal·lació i ocupació de la guingueta i terrassa, amb codi GU-5 en domini públic
marítim-terrestre d’acord amb el Pla d’Usos i serveis de temporada pel període 2017-2021
per les temporades de bany dels anys 2019, 2020 i 2021;

Atès que l’Adjudicatari de la guingueta amb codi GU-5, desprès de la temporada de bany de
2018 va presentar renúncia a l’ocupació per a les tres temporades restants; procedeix la
licitació amb caràcter d’urgència de l’ocupació per les temporades de bany de 2019 a 2021.
La ubicació de la guingueta amb codi GU-5 situada en l’àmbit de l’espigó 6 de la platja Cunit
Llevant, d’acord amb el Pla d’Usos i Serveis de temporada pel període 2017-2021;
correspon a la situació GEO-referenciada en coordenades UTM: x=385915 y=4561210, tal i
com es detalla en ortofotomapa adjunt.

Imatge ubicació guingueta GU-5 de l’espigó 6
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Atès el Pla d’Usos i serveis de temporada pel període 2017-2021, aprovat pel Ple de la
Corporació i aprovat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme en data 17
de maig de 2017; contempla l’ocupació de domini públic marítim-terrestre per a la instal·lació
de 6 guinguetes amb les corresponents terrasses i tarimes en el decurs de la platja de Cunit,
amb una superfície màxima a ocupar entre guingueta i terrassa de 120 m2. Aquesta ocupació
inclou; el mòdul de guingueta amb una superfície de 20 m 2 com a màxim i les terrasses i
tarimes amb una ocupació màxima de 100 m 2. Les tarimes seran de fusta i podran disposar
de zones d’ombra mitjançant tendals.
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