DECRET
DATA: 08/06/2017
ASSUMPTE: Tancament tram privatiu del carrer Josep Cañas amb motiu de la concentració de
Harleys Davidson.
EXPEDIENT: 788/2017
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:

Atès l’art. 10 de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, que regula la figura
de la avocació.
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.
TERCER.- Significar que aquest Ajuntament no veu cap inconvenient en tallar el pas al trànsit rodat
sol·licitat en tant que es tracta d’un tram privatiu de carrer.
QUART.-Notificar aquesta resolució al sol·licitant.
CINQUE.- Ratificar el present decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri.
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Atès informe tècnic emès en data 8 de juny de 2017.

Número : 2017-0072 Data : 09/06/2017

Vista la sol·licitud de data 2 de juny de 2017, amb registre d’entrada número 2094, en la qual la
comunitat de veïns Bloque Güell, sol·licita tanques per el tall de vehicles a l’aparcament comunitari
els propers dies 9 a 11 de juny de 2017.
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