3 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRAT EL DIA 21 DE FEBRER DE
2018

A la Casa de la Vila, essent les nou hores i un minut del dia vint-i-u de febrer de dos
mil divuit, prèvia convocatòria practicada a l'efecte, es reuniren els Srs. membres del Ple
Corporatiu que es relacionen a continuació.

Víctor Puga i López
Josep Bofill i Testart
Xavier Ballesta i Ros
Mariona Muñoz i Diaz
Robert Figueras i Sala
Àngel Rodriguez i Llistosella
Etna Estrems i Fayos
Ramona Viella i Bosch
Rafael Lopez i Vacas
Carles Carlà i Barbero
Ma. Isabel Calderon i Carmona
Montserrat Caldés i Torrent
Excusats:
Marta Rodeja i Coloma
Laia Oriol i Bonachera
Robert Bosch i Bruguera
Juan Ball-llosera i Llagostera
Vacant:
Grup de CIU: un Regidor

Presideix el Sr. Alcalde-President, Víctor Puga i López, assistit pel Secretari, Sr.
Agustí Garcia i Andrés, i per la Interventora accidental, Sra. Joana Fernández i
Manjón.

1.- MODIFICACIÓ DEL PLECS DE CLÀUSULES PER A L'EXPLOTACIÓ DE LES
TERRASSES DE RIELLS, D'ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DEL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
En Víctor Puga i Lopez, Alcalde, explica la proposta d’acord referida a la modificació
de Plecs per a regular l’adjudicació de terrasses de Riells, en compliment de Resolució
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
Valora l’oportunitat d’adoptar l’acord, just abans de procedir al tràmit de licitació.
Montserrat Caldés i Torrent, en representació del grup municipal de CIU, diu confirmar
la proposta, atès que no suposa cap problema fer cas del requeriment i abordar la
modificació dels Plecs de clàusules.
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En Xavier Ballesta i Ros, pel Grup municipal d’ERC-JuntsXL’E., recorda que en el seu
moment va votar en contra dels Plecs de condicions reguladores de la licitació de
terrasses del Passeig de Riells i anuncia que tornaran a votar en contra de la proposta
ara presentada.
Creu que si es revisa el concepte de les ocupacions previstes amb les terrasses, podrà
tenir cabuda la idea d’enquibir el carril bici.

Vist que per Ple de 29 de gener de 2018 es van aprovar els plecs de clàusules per a
l’explotació dels serveis de les terrasses de Riells pel període 2018-2021.
Vist que es tracta d’una concessió per a l’autorització de l’ocupació de la via pública en
aquesta zona, el preu del contracte constitueix un cànon a abonar pels adjudicataris.
En tant que l’autorització de la via pública la concedeix el Departament de Territori i
Sostenibilitat, Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
Vist que els plecs restaven condicionats a l’obtenció de l’autorització, i que en data 15
de febrer de 2018, per registre d’entrada 1483 es notifica a l’Ajuntament la denegació de
la concessió de les sis terrasses volades al passeig marítim de Riells.
Atès que en la mateixa resolució, es preveu que el desmuntatge de les terrasses es
dugui a terme després de la temporada d’estiu 2018.
Amb la voluntat de donar continuïtat a l’explotació de les terrasses durant la temporada
vigent, sens perjudici de l’autorització posterior a partir de l’any 2019.
S'ACORDA, per majoria absoluta; 9 vots a favor (V. Puga, J. Bofill, M. Muñoz, R.
Figueras, À. Rodriguez, R. Viella, R. Lopez, Ma. I. Calderon i M. Caldés) i 3 vots en
contra (X. Ballesta, E. Estrems i C. Carlà):
PRIMER.- Deixar sense efecte l’aprovació dels Plecs de clàusules per l’explotació de
les terrasses de Riells per la temporada 2018-2021 per tal de donar compliment a la
resolució de la Generalitat.
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives que s’adjunten per a la
concessió de les autoritzacions corresponents a través del procediment obert i tramitació
ordinària, per la temporada 2018.
TERCER.- Aprovar l’anunci de licitació a publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona per import de 60,00 € amb caràcter urgent.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les nou hores i dotze
minuts. EN DONO FE.
L’ALCALDE

EL SECRETARI
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