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Num. Decret/Data:
2021LLDA004051 23/04/2021

DECRET D’ALCALDIA

[firma]

REF. EXP.:AUTORITZACIONS SERVEIS TEMPORADA PLATGES ANY 2021
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS

EXP. 15972021000034
I.- En sessió de 15 de gener de 2021, la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar les bases de la convocatòria per a
l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació de diversos
serveis de temporada a les platges de Lloret de Mar, en concret de:

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de
l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació"
que apareix a la capçalera.

PLATJA DE LLORET
Codi activitat
GU-06
GU-07
GU-08
GU-09
GU-10
GU-11
GU-12
GU-13
GU-14
GU-15

Tipus de servei
Quiosc de venda de begudes envasades i
Quiosc de venda de begudes envasades i
Quiosc de venda de begudes envasades i
Quiosc de venda de begudes envasades i
Quiosc de venda de begudes envasades i
Quiosc de venda de begudes envasades i
Quiosc de venda de begudes envasades i
Quiosc de venda de begudes envasades i
Quiosc de venda de begudes envasades i
Quiosc-bar (20 m² i 100 m² de terrassa)

gelats
gelats
gelats
gelats
gelats
gelats
gelats
gelats
gelats

(8
(8
(8
(8
(8
(8
(8
(8
(9

m²)
m²)
m²)
m²)
m²)
m²)
m²)
m²)
m²)

PLATJA DE FENALS
Codi activitat
GA-07
GA-09

Tipus de servei
Lloguer de gandules (125) i para-sols (75)
Lloguer de gandules (105) i para-sols (60)

PLATJA DE SANTA CRISTINA
Codi activitat
GU-39

Tipus de servei
Quiosc de venda de begudes envasades i gelats (9 m²)

II.- L’atorgament d’autoritzacions per a l’explotació dels serveis de
temporada que s’estableixen a les platges i zones del domini públic
maritimoterrestre correspon a l'Ajuntament de Lloret de Mar, per cessió de
l'Administració competent, de conformitat amb el que disposen els articles
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53, 75 i 115.c. de la vigent Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
Els serveis objecte d’explotació són els que fixen els Plans de distribució
d’usos de temporada per l’exercici 2021 per a les platges de Lloret, Fenals i
Santa Cristina, aprovats per l’Administració de la Generalitat. En cap cas es
podrà atorgar les autoritzacions per a l’explotació dels serveis de platges
sense la prèvia aprovació del referit Pla.
III.- En data 9 de març de 2021, a les 11.00 hores del matí, es constitueix
la Mesa de valoració prevista a la clàusula 7 de les Bases, a fi i efecte de
valorar les sol·licituds presentades i efectuar la corresponent proposta
d’adjudicació de les autoritzacions, d’acord amb els criteris fixats a les bases,
i prèvia presentació de la documentació preceptiva per part de les persones
proposades com a adjudicatàries.
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IV.- El 12 de març de 2021, mitjançant Decret Alcaldia 2631/2021 (ratificat
per Acord de la Junta de Govern en sessió del dia 19 de març de 2021), es
requerí a les persones proposades per tal que aportessin la documentació
previstes a les bases de la convocatòria amb caràcter previ a l’atorgament de
l’autorització.
Alguns dels licitadors proposats com a adjudicataris de les autoritzacions
presentaren correctament la documentació prevista a les bases de la
convocatòria 4 ELEMENTS TRIPS SL (GU-15LLORET), MARIA CONCEPCION
VACAS CANTERO (GU-11 LLORET), JUAN FRUTOS ZAMBRANA (GU-13
LLORET) i GHEORGUITA MITU (GU-08 LLORET)], en canvi altres dels
licitadors proposats com a adjudicataris no presentaren la totalitat de la
documentació requerida a les bases MARTA VILÀ BALTRONS (GU-14) i
JOLANTA WICIAK (GU-6).
En aquest darrer supòsit de manca de presentació de la totalitat de la
documentació preceptiva, cal entendre que aquestes persones han retirat la
seva oferta, procedint a sol·licitar la mateixa documentació al següent
licitador proposat per l’ordre en què hagin quedat classificades les propostes,
o bé declarar deserta la convocatòria si no hi ha cap altre oferta admissible,
en atenció al previst a la base 6.8 de la convocatòria.
V.- En atenció al previst a la Resolució de 17/03/2021 del Director General de
Polítiques de Muntanya i del Litoral d’autorització de l’ocupació per al 2021 de
la zona de domini públic maritimoterrestre i de la zona de servitud de protecció,
corresponent a la distribució dels serveis del terme municipal de Lloret de Mar,
aprovada per al període 2017-2021 (RN: USO2020-00655-G), i al Reial Decret
926/2020, de 25 d’octubre, pel que es declara l’estat d’alarma per a contenir
la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV2, prorrogat pel Reial Decret
956/2020, de 3 de novembre i la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer,
l’autorització d’ocupació per a l’any 2021 segueix el següent calendari: del 17
de març al 30 de novembre de 2021.
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En virtut de la Resolució d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, de delegació
de competències a la Junta de Govern Local,
RESOLC:
Primer.- ADJUDICAR les autoritzacions temporals per a l’explotació de
serveis de temporada de les platges de Lloret de Mar, amb efectes a partir
de la data de la notificació de la present resolució i fins el 30 de novembre de
2021, d’acord amb el següent detall:
Licitadors
PLICA 2.- MARIA CONCEPCION VACAS
CANTERO
PLICA 4.- JUAN FRUTOS ZAMBRANA
PLICA 5.- GHEORGUITA MITU
PLICA 6.- 4 ELEMENTS TRIPS SL

Servei
GU-11 LLORET

cànon
10.201,99 €

GU-13 LLORET
GU-08 LLORET
GU-15 LLORET

10.501,75 €
10.101,50 €
69.001,00 €

La persona adjudicatària de l’autorització haurà de complir, sempre i en tot
cas, amb les obligacions i prohibicions que fixen les bases reguladores de la
convocatòria.
Segon.- DECLARAR deserta l’adjudicació de les següents autoritzacions:
PLATJA DE LLORET:
Codi act.
GU-06
GU-07
GU-09
GU-10
GU-12
GU-14

Tipus de servei
Quiosc de venda de
Quiosc de venda de
Quiosc de venda de
Quiosc de venda de
Quiosc de venda de
Quiosc de venda de

begudes
begudes
begudes
begudes
begudes
begudes

envasades
envasades
envasades
envasades
envasades
envasades

i
i
i
i
i
i

gelats
gelats
gelats
gelats
gelats
gelats

PLATJA DE FENALS:
Codi act.
GA-07
GA-09

Tipus de servei
Lloguer de gandules (125) i para-sols (75)
Lloguer de gandules (105) i para-sols (60)

PLATJA DE SANTA CRISTINA:

(8
(8
(8
(8
(8
(9

m²)
m²)
m²)
m²)
m²)
m²)
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Tipus de servei
Quiosc de venda de begudes envasades i gelats (9 m²)

Tercer.- ESTABLIR que el calendari dels serveis de temporada a les platges
de Lloret de Mar s’ha fixat per al període comprès entre el 17 de març i el 30
de novembre de 2021.
Quart.- ESTABLIR que el desenvolupament de les activitats i usos autoritzats
a la present autorització s’adequaran a les normes, ordres, resolucions i
instruccions dictades pels organismes competents per a contenir la
propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2 que estiguin vigents durant
el calendari aprovat.
Cinquè.- ESTABLIR que les guinguetes han de respectar el límit d’aforament
autoritzat equivalent a 1 taula i 4 cadires per 4 m². El màxim permès per
terrasses en platges urbanes és de 25 taules i 100 cadires (100 m²) i de 12
taules i 48 cadires (50 m²).

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
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Sisè.- NOTIFICAR d’aquesta resolució als interessats, així com a la
Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a la secció de Medi Ambient.
Setè.- RATIFICAR aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern
Local que es celebri.

El Secretari en dona fe als efectes de l’article 3.2 e) del RD 128/2018.
Document signat electrònicament.

