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MARTA JIMÉNEZ I IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà,

FORMULO

la següent pregunta per a ser contestada per escrit:

Antecedents
Al Ple municipal del passat 16 de desembre, vam interessar-nos pel canvi d’objecte
de la concessió de l’àrea de lleure Les Marines-1.
D’acord amb la resposta, «la proposta d’explotació presentada per la concessionària
va ser aprovada per Junta de Govern Local amb data de 27 de gener de 2009, amb el
corresponent atorgament de llicències d’obres i d’activitats, i que propicià que la
piscina deixés de formar part de la concessió».
Ara bé, la concessió administrativa de què estem parlant és una concessió demanial,
i està regulada pels articles 74 a 91 del Reglament de Béns de les Entitats Locals
aprovat pel Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny.
Segons aquesta legislació (article 80), en tota concessió sobre béns de domini públic
es fixaran les clàusules d’acord amb les quals s’atorga, sens perjudici de les que es
considerin convenients, i constaran, entre d’altres, de l’objecte de la concessió.
Així mateix, la concessió ha de ser atorgada (article 89) per l’òrgan competent de la
corporació local, en aquest cas el Ple Municipal, que va acordar l’adjudicació de la
concessió mitjançant acord pres en sessió de 24 de juliol de 2008.
És per tant el Ple Municipal, i no cap altre òrgan, l’únic que està legalment capacitat
per acordar variacions substancials de l’objecte de la concessió. Estem parlant en
aquest cas que l’objecte de la concessió era prestar un sevei de «bar, restaurant,
serveis i piscina».
Entenem que la Junta de Govern Local no pot acordar vàlidament un canvi
substancial de l’objecte de la concessió que prèviament havia estat aprovat pel Ple
Municipal.
En conseqüència, formulem la següent

Pregunta:
-

A la vista de l’exposat, i atès que l’objecte de la concessió és un dels elements
definitoris essencials de les concessions demanials, i que l’objecte de la
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concessió dels serveis de «bar, restaurant, serveis i piscina» va ser votada pel
Ple Municipal el 24 de juliol de 2008, no creu el govern municipal que, si es
considera ara que cal canviar l’objecte de la concessió, aquesta ha de ser
igualment aprovada pel Ple Municipal, i no és suficient un simple acord –a
més, no explícitament recollit a l’acta– de la Junta de Govern Local?
-

Té previst el govern local portar a aprovació del Ple Municipal, amb urgència,
el canvi d’objecte d’aquesta concessió municipal, per tal de legalitzar l’actual
situació?

SOL·LICITO

Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui
contestada per escrit en un termini màxim d’un mes.

Gavà, 25 de gener de 2011

Marta Jiménez i Iborra
Grup Municipal d'ERC
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

