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DECRET  

Expedient número: BAPC2022000001 Cessió 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.

Tràmit relacionat: Aprovar la concessió 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.

Mitjançant decret número 2022LLDR000857 del dia 19 de maig de 2022 es van 
aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la instal·lació de bars 
amb motiu 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 i en data 27 de maig de 2022 es va ratificar 
a la Junta de Govern Local. 

El dia 31 de maig de 2022, s’ha celebrat el sorteig mitjançant acte públic, per a 
la concessió d’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.

Fent  ús  de  les  competències  que  em  confereix  el  Decret  d’Alcaldia  núm. 
2022LLDR000253 de 14 de febrer de 2022, publicat en el BOP de 18 de febrer  
de 2022,

RESOLC:

Primer.- Aprovar la concessió 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, tal i com es detalla: 

* Estiu de Cultura durant el mes de juny: dies 3,10 i 17 de juny, de les 21 a les 
23.45h: 

   Adjudicació: Fundació Handbol Sant Vicenç

* Revetlla de Sant Joan: des de les 22.30h del dia 23 de juny a les 4.15h del dia 
24 de juny:

   Adjudicació: La Família BTT
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Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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* Estiu de Cultura durant el mes de juliol: dies 1, 8 i 15 de juliol, de les 21 a les  
23.45h: 

   Adjudicació: La Família BTT

Segon.- Aprovar que l’espai i les condicions a ocupar serà les previstes en els 
bases i segons les indicacions dels serveis tècnics municipals.

Tercer.- Advertir  als  interessats  que  aquesta  autorització  es  concedeix  a 
precari i per tant pot revocar-se en qualsevol moment. Aquesta revocació no 
comportarà  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.

Quart.- Publicar  el  present  acord  al  tauler  d’anuncis  i  a  la  pàgina  web 
municipal.

Cinquè.- Notificar a les entitats corresponents la resolució de la convocatòria.

Sisè.- Ratificar la present resolució a la propera Junta de Govern Local que se 
celebri.

Sant Vicenç dels Horts
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