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Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N627/2020/000002
Descripció
Aprovació inicial de les bases que han de regular l 'atorgament de llicències d'ocupació
temporal de 4 espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2020
Relació de fets i fonaments jurídics
Des del departament de Cultura de l'Ajuntament de Sant BoiLlobregat es treballa per
fomentar la participació d'entitats, associacions i partits polítics en activitats del Cicle
Festiu com és la Festa Major;
Entre d'altres, les finalitats bàsiques que es plantegen des del departament de Cultura
són per una banda ordenar l'ús dels espais destinats a Bar de l'Envelat de Festa Major
emplaçat a la Plaça de l'Agricultura de Sant Boi de Llobregat i, de l'altra, regular
l'atorgament de llicències d'ocupació d'aquests espais, tot facilitant la concurrència
pública de les entitats, associacions i partits polítics d'aquest municipi, i la valoració de
les que són mereixedores de fer-ne ús;
Vistes les bases que han de regular l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de 4
espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2020, document elaborat pels serveis tècnics
d'aquest Ajuntament i informat favorablement pels Serveis Jurídics ;
Vist l'informe tècnic emès pel cap del departament de Cultura, en data 28 de gener de
2020;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 12/02/2020;
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per
l'acord adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 01/07/2019 , sobre delegació
de competències a aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,

Proposta d'acord
PRIMER: Aprovar inicialment les bases que han de regular l'atorgament de llicències
d'ocupació temporal dels 4 espais de Bar dins l'Envelat de Festa Major 2020, segons el
document annex a aquest acord.
SEGON: Sotmetre a informació pública les bases particulars que han de regular
l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de 4 espais de Bar dins l'Envelat de Festa
Major 2020, per un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació del
corresponent anunci al BOPB als efectes de presentació d'al.legacions i reclamacions.
Les bases esmentades s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap
al.legació ni reclamació durant el període d'informació pública.
TERCER: Aprovar la convocatòria pública per la presentació de les sol.licituds per a
l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de 4 Espais de Bar dins l'Envelat de Festa
Major 2020. El període de presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 24 d'abril de 2020.
Aquesta convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al.legacions contra

les bases aprovades, l'estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.
QUART: Nomenar la Comissió Técnica, com a órgan col.legiat encarregat de proposar
l'atorgament de llicències, d'acord amb el que preveu la clàusula 7.2 de les Bases que
estarà formada per:
President: El Regidor delegat de Cultura i Proximitat .
Secretari: Tècnic de Promoció Cultural de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Vocals: Cap de Cultura i tres tècnics de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ; un tècnic
de Promoció Cultural, un segon tècnic del departament de Salut Pública i un altre tècnic
del departament de Participació Ciutadana i Proximitat .
Les funcions d'aquesta Comissió són les que s'especifiquen a la clàusula 7.2.2. de les
bases.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el
referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents
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