
                  

 

Ajuntament de Banyeres del Penedès

DECRET

DATA: 08/08/2017
ASSUMPTE: Modificació del Decret nº 2017-0106 de data 8 d’agost de 2017, sobre part del  
tancament de vorera per obres (reparació mur) per seguretat del ciutadans que circulen per la 
via, per errada a la part de l’informe tècnic.

EXPEDIENT: 1087/2017

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 DECRET: 

Vista la sol·licitud de data 4 d’agost de 2017, amb registre d’entrada número 2973, en la qual es 
sol·licita la cessió per part de l’Ajuntament de 6 tanques, per motius de seguretat, per tal de 
senyalitzar l’obra que està realitzant un particular.

“Atès informe tècnic emès en data 8 d’agost de 2017 que es transcriu literalment:

Per tot això, s’autoritza la cessió i ús del material sol·licitat, sempre i quan es compleixi amb els següents  
punts:

-  Al  tractar-se  de  material  de  l’Ajuntament  la  persona o entitat que  realitza  la  sol·licitud  
serà  responsable del material i per tant del seu correcte ús. 

- No es permet la utilització del material per a altres usos que no siguin els indicats a  la sol·licitud.

- Seran a càrrec del sol·licitant qualsevol desperfecte ocasionat al material durant l’ús.

- Un  cop  acabat l’ús s’haurà  de  retornar el  material  en  perfectes condicions. 

- El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament l’hora i el dia en que es  
recollirà i retornarà el material, sempre en horari de dilluns a divendres de 9h a 14h.

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

Atès l’art. 10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, que regula la 
figura de la avocació.
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RESOLC

PRIMER.- Avocar  la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de Govern 
Local en relació a aquest expedient, de conformitat amb l’art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim jurídic del Sector Públic.

SEGON.-  Comunicar  que aquest  Ajuntament,  en  la  mesura  de  la  seva  disponibilitat,  oferirà 
tanques per procedir al tancament del tram del carrer indicat.

SEGON.- Notificar aquesta resolució a la sol·licitant.

TERCER.-  Ratificar el present decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri.

Banyeres del Penedès
Document signat electrònicament al marge
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