
ACTA SOBRE LA REVISIÓ DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES PER 
A LA CESSIÓ D’ÚS ESPECIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE BARS AMB 
MOTIU  D’ACTIVITATS  PROMOGUDES  PER  L’AJUNTAMENT  DE  SANT 
VICENÇ DELS HORTS 

Essen les 10.30h del dia 04 de juliol de 2022, es reuneix a la Sala de Juntes de 
l’edifici  de Casa de la Vila,  la Comissió per a la revisió de les proposicions 
presentades per a la cessió d'ús  per a la instal·lació de bars amb motiu de 
diferents  activitats  promogudes  per  l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts 
durant l’any 2022. 

La Comissió està  composada pels següents membre: 

 Sr. Teo Pérez Habas, tècnic de Cultura
 Sr. Bartomeu Avellaneda Pernias, tècnic de Joventut i Infància 
 Sra. Yolanda Martín Garcia, tècnica de Participació
 Sra. Montserrat Vidal Martínez, tècnica de Secretaria que fa les funcions 

de secretària de la comissió.

La Secretària de la comissió informar a la resta de membres que durant el  
període establert  per la presentació de proposicions s’ha de presentat en el 
Registre  electrònic  general  de  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  les 
següents sol·licituds:

ENTITAT REGISTRE D’ENTRADA
Fundació Handbol Sant Vicenç E2022017858
La Família BTT E2022017840
CD La Guàrdia E2022018273
Club Esportiu Santvi E2022018052
Associació de la Gent Gran La Guàrdia E2022018219
Peña Madridista Sant Vicenç dels Horts E2022017861
Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts E2022018214
Club Basquet Joventut Sant Vicenç E2022018281

A continuació es procedeix a llegir  les opcions triades per cada una de les 
entitats: 

Fundació Handbol Sant Vicenç: 

1a opció:  Barra de bar de la Festa de Cap d’Any 2022

La Família BTT

1a opció:  5 barraques efímeres els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2022

2ª opció:  Festa Major d’Estiu 2022 els dies: 22 de juliol, 23 de juliol, 24 de juliol 
i        25    de  juliol de  2022, a la plaça de la Vila i altres espais.

CD La Guàrdia 
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1a opció: Barra de bar de la Festa de Cap d’Any 2022

2a opció: 5 barraques efímeres els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2022

3a opció: Festa Major d’Estiu 2022 els dies: 22 de juliol, 23 de juliol, 24 de juliol 
i 25 de juliol de 2022, a la plaça de la Vila i altres espais.

4a opció: Barra de bar del Festival de la Infància, els dies 27, 28, 29 i 30 de
desembre de 2022.

Club Esportiu Santvi

1a opció: Festa Major d’Estiu 2022 els dies: 22 de juliol, 23 de juliol, 24 de juliol 
i 25 de juliol de 2022, a la plaça de la Vila i altres espais.

2a opció: Barraques

Associació de la Gent Gran La Guàrdia

1a opció: 5 barraques efímeres els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2022.

Peña Madridista Sant Vicenç dels Horts

1a opció: 5 barraques efímeres els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2022.

Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts

1a opció: Festa Major d’Estiu 2022 els dies: 22 de juliol, 23 de juliol, 24 de juliol 
i 25 de juliol de 2022, a la plaça de la Vila i altres espais.

2a opció: 5 barraques efímeres els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2022.

Club Basquet Joventut Sant Vicenç

1a opció: 5 barraques efímeres els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2022.

Una  vegada  examinada  la  documentació  presentada  en  cada  una  de  les 
sol·licituds  es  comprova  que  les  entitats  següents  no  han  presentat  la 
documentació tal  i  com està establert  en les bases de la convocatòria  i  es 
procedirà a requerir-les  per tal que esmenin la documentació en un termini no 
superior a dos dies hàbils: 

- La Família BTT

- Peña Madridista Sant Vicenç dels Horts

- Club Esportiu Santvi
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- Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts

- Associació de la Gent Gran La Guàrdia

- Club Basquet Joventut Sant Vicenç

La comissió acorda que el sorteig es realitzarà el proper dia 13 de juliol de 2022 
a les 10.00h a la Sala de Plens de l’Ajuntament. D’acord amb les bases del  
procés s’informa que el sorteig serà públic i podran assistir totes les entitats i/o  
associacions que s’han presentat a la convocatòria.

La comissió dóna per acabat l’acte a les 10.30 hores estenent-se la present 
acta  que  signen  els  components  de  la  comissió,  de  la  qual  cosa  la   que 
secretària subscriu en dóna fe. 
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