DECRET
DATA: 14/06/2017
ASSUMPTE: Autorització cessió menjador escola per sopar i festa de fi de curs.
EXPEDIENT: 787/2017
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:

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.- Autoritzar la cessió i ús de la instal·lació sol·licitada, sempre i quan es compleixi amb
els següents punts:
-

-

Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi l’accés al
recinte.
Queda totalment prohibit l’accés al recinte amb vehicles.
Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar el recinte 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 papares 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 aquesta resolució al sol·licitant.
QUART.- Ratificar el present decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri.

Banyeres del Penedès
Document signat electrònicament al marge

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

Codi Validació: 56RAT4T6SGHKDGTNZCY2CJ9EH | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Atès informe tècnic emès en data 12 de juny de 2017,

Número : 2017-0077 Data : 14/06/2017

Vista la sol·licitud de data 5 de juny de 2017, amb registre d’entrada número 2137, en la qual
demana permís per fer ús del menjador del col·legi públic per a fer el sopar i la posterior festa de
fi de curs que es celebrarà el dia 21 de juny de 2017 entre les 16:00h i les 1:00h.
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