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A Sitges, el 26 de juliol 2022 

 

 

 

 

Distingíssima Sra. Alcaldessa 

 

És coneguda la defensa per part de SalvemLesPlatgesDeSitges.com a favor 

de la recuperació i estabilització de les platges de Sitges. Així mateix, és conegut 

que les nostres postures tècnic/administratives per assolir aquest objectiu, 

resulten totalment oposades a les del partit ambientalista que sosté la seva 

coalició de Govern. Tot això malgrat que les nostres propostes per recuperar i 

conservar les antany meravelloses platges de Sitges, no representen cap 

activitat  ni resultat “insostenible”. Lamentem que, en el tema platges, existeix un 

“relat ambiental” purament polític sense cap base ambiental real. A tot el món 

existeixen platges i mai s’ha sentit que la seva recuperació i conservació per mitjà 

d’espigons (parcialment ja existents a Sitges) pogués perjudicar la vida biològica 

de la mar. La realitat és absolutament la contrària, perquè –com tots sabem- tota 

formació rocosa (inclosa els espigons) proporciona hàbitats de refugi i de 

protecció de tota mena d’espècies marítimes.  

 

Fins aquí, molt per lamentar y res d’afegir.  

 

El motiu de la present instància constitueix la nostra sorpresa i disgust de no 

haver, aquest Ajuntament que presideix, contestat les nostres instàncies 08 de 

juny i 09 de juliol 2022 sol·licitant permís per recollir firmes en recolzament de 

la nostra lluita per recuperar les platges de Sitges. Davant d'aquesta actitud de 

l’Istme. Ajuntament ens veiem en l'obligació de recordar-li que estava 

absolutament obligat a contestar i atorgar-nos aquest permís, motiu pel qual hem 

d'interpretar que el silenci de no contestar comporta que aquest permís l'hem de 

donar y considerar per concedit per silenci, per evitar que aquet silenci no 

perjudiqui a la nostra Associació sense ànim de lucre en benefici de 



posicionaments polítics, cosa que està expressament prohibida en virtut de la 

Ley i  jurisprudència que a continuació citem: 
 

“La consolidada doctrina de esta Sala, así como del Tribunal 

Constitucional, sobre el silencio administrativo que, en la medida en 

que supone el incumplimiento de la obligación legal de revolver que 

incumbe a la Administración (art. 42 de la Ley 30/1992, aquí 

aplicable, actual art. 21 de la Ley 39/2015), no puede perjudicar al 

administrado ni beneficiar a la Administración, no pudiéndose 

calificar de razonable una interpretación que prime esa inactividad y 

coloque a la Administración en mejor situación que si hubiera 

cumplido su obligación de resolver y efectuar una notificación con 

todos los requisitos legales”. 

Jurisprudència que desenvolupa els preceptes constitucionals: 

L’Art.42 de la Llei 30/1992 recull l’obligació de les administracions públiques de 

dictar resolucions expresses i notificar-ho; 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú i, 

Llei de transparència, d'accés a la informació pública per ser el principi per als 

eixos fonamentals de tota acció política (BOE núm. 295, de 10/12/2013). 

Per tant considerem i fins nou avís, el dret democràtic, legal i 

sense ànim de lucre per a recollir firmes per un interès  general 

(la recuperació de les platges de Sitges), més davant de la gran 

tolerància d’e aquest Ajuntament amb la venda i distribució 

il·legal i sense cap autorització de articles falsificats al llarg del 

passeig marítim. Tot interpretació de contrari seria col·locar a la 

esmentada Associació en indefensió.  

 

Li saludem amb tots els respectes deguts 
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