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EDICTE sobre l’aprovació definitiva del Plecs per a l’atorgament de les autoritzacions per
a l’ocupació i explotació dels serveis de temporada, a les platges i zones en domini públic
marítim terrestre del terme municipal de Palafrugell i convocatòria pública de la licitació.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de maig de 2022, ha aprovat l’acord que a
continuació es transcriu en la part suficient:
“Primer. Aprovar, en base a les al·legacions formulades, les modificacions que a continuació es
detallen dels Plecs de condicions, Plec de Prescripcions tècniques, aprovats el dia 27 de gener
de 2022, i fitxes d’activitats que regeixen el concurs públic per l’atorgament de les autoritzacions
municipals per a la prestació dels serveis de temporada, que s’estableixen a les platges i zones
de domini marítim terrestre del terme municipal de Palafrugell, que no necessiten instal·lacions
fixes i l’explotació de les quals correspon a l’Ajuntament, previstes en el Pla d’Usos i Serveis de
Temporada de la Platja per l’any 2022: (...).
Segon. Aprovar definitivament el text refós del Plecs de condicions i de Prescripcions tècniques
que regeixen el concurs públic per l’atorgament de les autoritzacions municipals per a la
prestació dels serveis de temporada, que s’estableixen a les platges i zones de domini marítim
terrestre del terme municipal de Palafrugell, que no necessiten instal·lacions fixes i l’explotació
de les quals correspon a l’Ajuntament, previstes en el Pla d’Usos i Serveis de Temporada de la
Platja per l’any 2022.
Els Plecs de condicions i de prescripcions tècniques es publicaran en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament accessible al següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/palafrugell,
a través del qual s’hauran de presentar les corresponents sol·licituds d’autoritzacions.
Tercer. Aprovar la taxa destinada als treballs de seguiment, vigilància i avaluació de l’estat de les
praderies de posidònia, així com al control dels sistemes d’ancoratges, per import de vint-i-cinc
euros (25,00 €), que hauran d’abonar els titulars de l’autorització per cadascuna de les boies de
fondeig autoritzades.
Quart. Convocar el concurs per la licitació pública per a l’atorgament de les autoritzacions per a
l’ocupació i explotació dels serveis de temporada, a les platges i zones en domini públic marítim
terrestre del terme municipal de Palafrugell, dividit en vint-i-un (21) lots, per tal que les persones
interessades, en el termini màxim de quinze (15) dies naturals, a comptar de l’endemà del darrer
anunci publicat en el DOGC o en el Perfil del contractant de la Corporació, puguin presentar les
seves propostes.
Cinquè. Facultar a la Mesa de valoració per excloure les propostes que hagin presentat
proposicions fora de termini, que s’hagin presentat a més d’un lot de la mateixa tipologia, que
tinguin errors que no puguin ser esmenats per afectar el principi d’igualtat, que impedeixin
determinar amb caràcter cert de quin és el preu realment ofert i, per tant, impedeixin fer la
valoració de les ofertes, o per haver ofert un cànon amb un import inferior al fixat al Plec de
condicions pel lot pel qual liciti.
Sisè. Condicionar l’eficàcia de l’atorgament de les autoritzacions per a l’ocupació i explotació de
serveis de temporada a les platges i zones marítim-terrestres del terme municipal de Palafrugell
a l'autorització anual per part de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la
Generalitat de Catalunya.
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Setè. Comunicar aquest acord a les àrees de Qualitat Urbana, Serveis Jurídics i d’Intervenció als
efectes oportuns”.
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició contra l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, a comptar
des de l’endemà al de la publicació d’aquest edicte.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquest acord, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós
administratiu de Girona en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu (silenci
que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense
que s’hagi notificat la seva resolució), el termini per a la interposició del recurs contenciós
administratiu serà de sis mesos, a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició
s’entengui desestimat.
Palafrugell, 11 de maig de 2022
Josep Piferrer Puig
Alcalde
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