DECRET
Núm. Expedient: 1562/2017
Assumpte: Avocació i resolució sol·licitud de material públic per a la presentació del Futbol Base
Marc Bartra el 24 de desembre de 2017.
Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, dicta el present
DECRET:

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.

“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 19 de
desembre de 2017 on diu:
“INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
Vista la sol·licitud de data 19 de desembre de 2017, amb registre d’entrada número 4501, en la qual
es demanen 15 taules, 100 cadires i 20 tanques per motiu de la presentació del Fútbol Base Marc
Bartra que tindrà lloc el dia 24 de desembre de 2017 en horari de 16:00h a 17.30h a l’equipament
municipal del Camp de Fútbol.
S’autoritza l’ús del material demanat, sempre i quan es compleixi amb els següents punts:
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Vist el que estableix l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic:

Número : 2017-0150 Data : 20/12/2017

Vista la petició feta per la Sra. amb D.N.I. número ...429-L de data 19 de desembre de 2017 (RE
4501) sol·licitant el següent material públic per a la presentació del Futbol Base Marc Bartra al
Camp del Banyeres: 100 cadires, 15 taules i 20 tanques.
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-

Al tractar-se de material de titularitat municipal, la persona que realitza la sol·licitud
serà responsable del material i per tant del seu correcte ús durant la celebració.

-

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
celebració.

-

Un cop acabada la celebració 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 exacte de
trasllat i de recollida del material, sempre en horari de dilluns a divendres de 9h a 14h.

Atès que l’import de la garantia de cessió del material públic per a ús privat és de 40 € d’acord la
publicació al BOP de Tarragona número 163 de data 15 de juliol de 2015.
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.- Estimar la sol·licitud i deixar el material, d’acord els condicionants de l’informe tècnic
detallat en la part expositiva i recordar que és important realitzar la petició de material amb un mes
d’antelació, altrament no es garanteix atendre la petició.
TERCER.- Requerir dipòsit de 40€ de garantia per la cessió d’ús de material públic per a ús privat,
atesa la publicació al BOP de Tarragona de data 15 de juliol de 2015 número 163 a qualssevol dels
números de comptes:
 CaixaBank: 2100-4774-85-0200000650

BBVA: ES30.0182.5634.14.0200092388
 Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666
QUART.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiqui la sol·licitant, una vegada
comprovat l’estat de conservació del material, sense necessitat de posterior acord.
CINQUÈ.- Notificar el present Decret al sol·licitant.
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SISÈ.- Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local ordinària i al proper Ple
ordinari que se celebri.
Ho mana i signa l’alcalde Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, davant meu el
secretari interventor tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifica.
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