Ajuntament de Banyeres del Penedès

DECRET

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 informe tècnic emès en data 18 de gener de 2018,

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.
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Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
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Data Signatura: 19/01/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

Vista la sol·licitud de data 17 de gener de 2018, amb registre d’entrada número 171, en la qual
demana permís per fer ús de la zona d’esbarjo de les Masies de Sant Miquel per motius d’una
celebració el dia 20 de gener de 2018.

Número : 2018-0005 Data : 19/01/2018

DATA: 18/01/2018
ASSUMPTE: Autorització cessió zona esbarjo de les Masies de Sant Miquel per
celebració.
Expedient: 50/2018

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

Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés al recinte a altres usuaris que hagin
demanat l’ús de l’espai per al mateix dia i que així els hagi autoritzat l’Ajuntament, per la qual
cosa s’haurà de compartir amb la resta d’usuaris autoritzats.
No es permet estacionar els vehicles dins del recinte de la zona d’esbarjo.
Un cop acabada la celebració, s’haurà de deixar el recinte en òptimes condicions per poder
ser utilitzat per altres usuaris, no deixant residu generat durant la celebració i fent ús correcte
de les papereres i de la resta d’elements ubicats dins el recinte.
Serà a càrrec dels organitzadors resoldre i corregir qualsevol desperfecte ocasionat a les
instal·lacions durant la celebració.
Només es pot fer ús de la zona des de les 10:00 am fins a les 19:00 pm del dia assignat.
Forçosament a les 19:00pm la zona ha d’estar recollida.
Posar-vos en contacte amb el cap de la Brigada, perquè pugueu recollir i tornar les Claus, en
horari laboral (de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h.)
Respectar el descans del veïnatge.

TERCER.-.- Comunicar que totes les sol·licituds de material, d’espais, zona de barbacoes, etc... s’han
de realitzar mitjançant una instància a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb trenta dies
d’antelació, sinó no es garanteix atendre la petició.
QUART.- Notificar aquesta resolució al sol·licitant.
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(Tarragona)

CINQUÈ.- Ratificar el present decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri.
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Banyeres del Penedès,
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