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DECRET D’ALCALDIA 

Expedient número: BAPC2021000007 Cessió d'ús especial per a la instal·lació 
d'un bar amb motiu del Festival de la Infància 2021 i Festa de Cap d'any 2021. 

Tràmit  relacionat: Revocar  l’acord  de  Junta  de  Govern  Local  de  data  17  de 
desembre de 2021 sobre l’aprovació de la concessió per a la instal·lació d’una 
barra de bar amb motiu del Festival de la Infància 2021 i Festa de Cap d'any 2021.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 26 de novembre de 2021 es 
van aprovar  les bases específiques i  la convocatòria per a la instal·lació d’una 
barra de bar amb motiu del Festival de la Infància 2021 i Festa de Cap d'any 2021.

En data 17 desembre de 2021 es va aprovar per acord de la Junta de Govern 
Local  la concessió per a la instal·lació d’una barra de bar amb motiu del Festival 
de la Infància 2021 i Festa de Cap d'any 2021 tal i com es detalla a continuació: 

 
 Festival de la Infància 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2021 

 Adjudicació: Deserta.
 

 Cap d’any 1 de gener de 2022

Adjudicació: Fundació Handbol Sant Vicenç.

Vist que aquesta autorització es va concedir a precari i per tant es pot revocar en 
qualsevol  moment,  sense que comporti  indemnització,  quan sigui  motivada per 
raons  sobrevingudes  d’interès  públic  o  per  incompliment  de  qualsevol  de  les 
condicions imposades, d’acord amb el que preveu l’article 88, del Decret 179/1995, 
de 13 de juny per qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, i l’article 57 del Reglament del patrimoni dels ens locals.

Vist que en el context  actual de pandèmia de la COVID-19, es va acordar que 
aquestes cessions d’ús comú especial per al servei de bar estarien sotmeses al 
que  pogués  establir  el  PROCICAT  i,  per  tant,  s’aplicaran  les  mesures 
corresponents  a  activitats  culturals  i  a  la  restauració,  fins  i  tot  –si  s’escaiés- 
l’anul·lació de la pròpia Festa de Cap d’Any i del Festival de la Infància i de les 
seves corresponents barres de bar.

Ates  que  en  data  24  de  desembre  de  2021,  el  departament  de  Salut  de  la 
Generalitat de Catalunya ha establert  noves restriccions pel que fa la crisi sanitària 
de la COVID-19, i  aquestes restriccions afecten a la Festa de Cap d’any del dia 1 
de gener de 2022, de forma que no es podrà dur a terme aquest esdeveniment.  
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Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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Vist que mitjançant decret  2021LLDR001634 de data 26 de novembre, s’ha resolt 
avocar en aquesta Alcaldia aquells assumptes que s'hagin de despatxar durant el 
període comprès entre el dia 24 de desembre de 2021 i el dia 7 de gener de 2022, 
ambdós inclosos i que no admetin demora.

Fent ús de les facultats que m’atorga l’article 53 del Text Refós de la Llei Municipal  
i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 21 de la Llei 7/1985, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, reformada per la Llei 57/2003, de 16 
de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

RESOLC:

Primer:-  Revocar l’acord de Junta de Govern local de data 17 de desembre de 
2021 sobre l’aprovació de la concessió per instal·lar una barra de bar amb motiu 
del Festival de la Infància 2021 i la Festa de Cap d'any 2021. 

Segon.-. Aquesta revocació no comporta cap indemnització per l’adjudicatari per 
estar  motivada  per  raons  sobrevingudes  d’interès  públic,  d’acord  amb  el  que 
preveu  l’article  88,  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny  per  qual  s’aprova  el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 57 del Reglament 
del patrimoni dels ens locals. 
 
Tercer.- Publicar el present acord al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal.

Quart.- Notificar a la Fundació Handbol Sant Vicenç la  corresponent la resolució. 

Cinquè.- Donar compte d’aquest decret a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que se celebri 

Sant Vicenç dels Horts
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