
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

DECRET
Núm. Expedient: 850/2017
Assumpte:  Avocació i  resolució sol·licitud feta per D.N.I.  núm. ...212-V de la clau del  Local  de 
Joves per ser usat per la Colla del Drac el 8 de juliol.

Amadeu  Benach  i  Miquel,  alcalde  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès,  dicta  el  present 
DECRET:

Vista la petició feta pel  Sr. amb D.N.I.  número ...212-V de data 14 de juny de 2017 (RE 2272)  
sol·licitant  la  clau  del  Local  de Joves per  poder-se canviar  la  Colla  del  Drac  de  Banyeres  per 
realitzar l’escenificació de la Volada 2017 el proper 8 de juliol de 2017. 

Atès  que les  autoritzacions  per  a  l’ocupació  d’espais  i  locals  públics  i  cessió  de  material,  són 
atorgades per la Junta de Govern Local, per delegació d’Alcaldia, i que la data de la propera Junta  
de Govern Local és molt propera a la data de la celebració de l’acte.

Vist el que estableix l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic:

“Article 10. Avocació.

1. Els òrgans superiors poden avocar per a sí mateixos el coneixement d’un o diversos  
afers la resolució dels quals correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans  
administratius  dependents,  quan  circumstàncies  d’índole  tècnica,  econòmica,  social,  
jurídica o territorial ho facin convenient.

En  els  supòsits  de  delegació  de  competències  en  òrgans  no  dependents  
jeràrquicament, el coneixement d’un afer pot ser avocat únicament per l’òrgan delegant.

2. En tot cas, l’avocació s’ha d’efectuar mitjançant un acord motivat que s’ha de notificar  
als  interessats  en el  procediment,  si  n’hi  ha,  amb anterioritat  o  simultàniament  a  la  
resolució final que es dicti.

Contra l’acord d’avocació no es pot interposar cap recurs, tot i que es pot impugnar en  
el que, si s’escau, s’interposi contra la resolució del procediment.”

Atès l’informe tècnic emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament signat el 21 de juny  
de 2017 on diu: 

“ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de data 14 de juny de 2017, amb registre d’entrada número 2272, en la  
qual es demana la clau del Local de Joves i poder fer ús del Local per part de la colla del  
Drac de Banyeres per a canviar-se durant la escenificació de la volada del Drac el dia 8 de  
juliol.

Per  tot  això,  s’autoritza  la  cessió  i  ús  de  la  instal·lació  sol·licitada,  sempre  i  quan  es  
compleixi amb els següents punts:
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- Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar l’equipament  en optimes condicions  
per a poder ser utilitzat  per  altres usuaris,  tenint  especial  cura de no deixar  cap  
residu generat durant la celebració i fent ús correctament de papereres i de la resta  
d’elements ubicats dintre del recinte.

- Seran  a  càrrec   dels  organitzadors  esmenar  i  corregir  qualsevol  desperfecte  
ocasionat dintre del recinte durant la celebració.

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                                        
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament          
                        
A Banyeres en la data de la signatura”

Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les competències 
pròpies locals i en ús de les facultats que m’atorga la legislació vigent,

RESOLC

PRIMER.-  Avocar la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de Govern 
Local en relació a aquest expedient referenciat a la part expositiva.

SEGON.- Autoritzar la cessió i ús del Local de Joves sempre i quan es compleixi amb els següents 
punts:

- Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar l’equipament  en optimes condicions 
per a poder  ser utilitzat per  altres usuaris, tenint especial  cura de no deixar cap 
residu generat durant la celebració i fent ús correctament de papereres i de la resta 
d’elements ubicats dintre del recinte.

- Seran  a  càrrec   dels  organitzadors  esmenar  i  corregir  qualsevol  desperfecte 
ocasionat dintre del recinte durant la celebració.

TERCER.- Notificar el present Decret al sol·licitant.

QUART.- Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local ordinària i al proper Ple 
ordinari que se celebri.

Banyeres del Penedès, 
document signat electrònicament al marge.
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