Stecn-jbo
Gestiona 276/2019

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

Assumpte: Informe tècnic relatiu a l’escrit de registre d’entrada 2941 de 6 de juny de
2019 presentat pel Sr. Sergi Mariano Nebot sobre la resolució d’autorització de
l’ocupació corresponent a la distribució aprovada dels serveis de temporada en domini
públic maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció.
Informe:
La resolució de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral,
d’autorització de l’ocupació corresponent a la distribució aprovada dels serveis de
protecció comunicada a aquest ajuntament mitjançant escrit de registre d’entrada
E/00796-2019 de 16 de maig de 2019, estableix en la condició particular 4 que: “La
guingueta GU-8, a la platja de Les Delícies, s'ha de desplaçar 17 metres a ponent de
la ubicació proposada en els plànols per complir les distàncies establertes en l'article
69.3 del Reglament de Costes i respectar els 100 metres de separació amb la
instal·lació GU7”.
D’acord amb la condició imposada per la resolució de la Direcció General de Polítiques
de Muntanya i del Litoral, l’Ajuntament ha presentat davant la mateixa, proposta de
distribució cartogràfica per al compliment de l’article 69.3 del Reglament de Costes i
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temporada en domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de
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respectar així la separació mínima de 100 metres entres les guinguetes GU-07 i GU08
de Pla d’Usos i Serveis de temporada 2017-2021
Sant Carles de la Ràpita, a la data indicada a la signatura
L’arquitecte tècnic, Jordi Balagué Ortiz
(Document signat electrònicament al marge)
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