
DILIGENCIA  I   DE  LA  CONVOCAT`ÒRIA  PER  A  LA  CESSIÓ  D’ÚS 
ESPECIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE BARRES DE BARS AMB MOTIU 
DE L’ESTIU DE CULTURA ELS DIES 3,10 I 17 DE JUNY I L’1, 8 I 15 DE 
JULIOL DE 2022,  AL  PARC DEL MAMUT VENUX, I  AMB MOTIU DE LA 
REVETLLA DE SANT JOAN EL DIA 23 DE JUNY, A LA PLAÇA NARCÍS 
LUNES

Diligència per a fer constar, com a Secretària de la Comissió pel Sorteig per la  
cessió d’ús comú especial  per a la instal·lació de bars amb motiu de l’Estiu de 
Cultura els dies 3,10 i 17 de juny, i 1, 8 i 15 de juliol de 2022, al Parc del Mamut  
Venux, i amb motiu de la revetlla de Sant Joan el dia 23 de juny, a la plaça 
Narcís Lunes, a Sala de Juntes de l’edifici de Casa de la Vila, s’ha reunit, en 
sessió tancada,  la Comissió pel Sorteig per valorar les sol·licituds presentades.

De  conformitat  amb  el  termini  establert  a  les  Bases,  han  presentat,  en  el 
Registre  electrònic  general  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts, 
sol·licituds les següents entitats: 

- Fundació Handbol Sant Vicenç
- La Família BTT

 

Un cop revisades les sol·licituds es dóna per admesa la sol·licitud presentada 
per  l’entitat  La  Família  BTT  i,  d’acord  amb  el  punt   II.5  de  les  Bases,  es 
procedeix a fer requeriment a la Fundació Handbol Sant Vicenç  per tal que, en 
un termini d’un dia hàbil, presenti el document Annex I1 emplenat. La resta de 
documentació examinada s’ajusta a les bases específiques. 

S’ informa que, d’acord amb el punt II.5 de les Bases el sorteig de les barres de  
Bar tindrà lloc el proper dia 31 de maig de 2022 a les 11:30 hores a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, en sessió pública, a la que podran assistir totes les 
entitats o associacions que s’han presentat a aquesta convocatòria.

Sant Vicenç dels Horts, a data de signatura electrònica. 

366178c0-1bb3-4ae1-9045-06611a89899a
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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