
 

DECRET
EXPEDIENT: 73/2017
ASSUMPTE:  Cessió del Local  de la planta baixa del carrer Mestre Güell  núm 6 a 
l’Associació de Protecció Civil

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut 
de les facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent 

APROVAR LA CESSIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL DEL LOCAL DE 
LA PLANTA BAIXA DEL CARRER MESTRE GÜELL NÚM 6.- 73/2017

Vist que la Sra. amb DNI:...818R, sol·licita mitjançant reunió mantinguda amb el Sr. 
Alcalde, la cessió del local de la planta baixa del carrer Mestre Güell núm. 6 propietat 
de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès,  per  tal  de  tramitar  els  estatuts  on  es 
demana l’adreça d’una seu social.
  
Atès que l’Ajuntament considera beneficiós que al municipi de Banyeres del Penedès, 
conti  amb  un  servei  de  Protecció  Civil,  degut  que  es  considera  un  servei  públic 
essencial per al ciutadà, per tal de contribuir de manera efectiva a la seva seguretat.

Vist, l’article 75.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament Patrimoni dels ens 
local, que a continuació es transcriu: “ Els ens locals poden cedir en precari l’ús de 
béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques o a entitats privades 
sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social,  
sempre en benefici d’interessos de caràcter local.”

Per tot això, 

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la cessió del local de la planta baixa del carrer Mestre Güell núm 6, 
a l’associació de protecció civil.

SEGON.- Ratificar el present  decret per la propera Junta de Govern Local.

TERCER.-  Donar compte del present  decret al  Ple de la Corporació en la propera 
sessió. 

Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, el dia 26 de 
gener  de  2017,  davant  meu  el  secretari-interventor-tresorer,  José  Félix  Velasco 
Martínez, que certifico.

Vist i plau
L’alcalde Secretari Interventor Tresorer

Banyeres del Penedès,

document signat electrònicament al marge
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