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AJUNTAMENT DE
MONTBRIÓ DEL
CAMP

En Marc Brufau Cochs, secretari-interventor de l’Ajuntament de Montbrió del Camp,
CERTIFICO.
Que en la sessió ordinària de la Junta de Govern de data 3 de maig de 2018,
l’Ajuntament de Montbrió del Camp va resoldre aprovar, entre d’altre acords, el que
seguidament es transcriu amb la salvetat i advertència que resulta de l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:
“Aprovació, si escau, dels Plecs que han de regir l’adjudicació de l’autorització
municipal per ocupar i utilitzar el Bar de la piscina municipal durant la
temporada d’estiu 2018.

Atès que la utilització i ocupació, durant la temporada d’estiu, del Bar de la piscina
municipal comporta utilitzar, gestionar i, en essència, ocupar privativament un espai
que cal considerar afectat al ús públic.
Atès que de conformitat amb l’article 57 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals l’ocupació privativa, quan
sigui sol·licitada per més d’un interessat cal que sigui autoritzada sota els principis
d’objectivitat, imparcialitat, publicitat i concurrència.
Atès que el secretari-interventor municipal ha advertit, verbalment, de la necessitat de
sotmetre a lliure concurrència aquelles autoritzacions municipals en les que hi hagi la
certesa de que hi ha més d’un sol·licitant.
Atès que la pròpia Llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques preveu en el seu article 96 que les autoritzacions
municipals puguin ser atorgadas, d’ofici, en règim de lliure concurrència.
Atès que l’article 92 de la citada Llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques preveu expressament que les autoritzacions siguin per
temps determinat, atorgades de forma gratuïta o amb contraprestació econòmica.
Vist que d’atorgar-se la autorització municipal a qualsevol interessat, l’ocupació i
utilització del Bar dona lloc a que el beneficiari de l'autorització en tregui un benefici
econòmic.
Considerant que en tot cas, l’autorització municipal comporta respectar, per part de
beneficiari i adjudicatari de l'autorització municipal per ocupar el Bar de la piscina
municipal, les normes que afecten i regeixen els establiments de restauració
juntament.
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Atès que de forma anual s’autoritza l’ocupació del Bar de la piscina municipal als
ciutadans del territori per tal de que puguin oferir el servei de Bar durant la temporada
d’estiu en el terme municipal de Montbrió del Camp.
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Ates que cal atorgar una autorització municipal en el que es faci constar expressament
que el beneficiari de l'autorització ha d’assumir les despeses de conservació i
manteniment de l’ocupació gestió del Bar de la Piscina municipal,
Proposo a la Junta de Govern;
PRIMER.- Aprovar els Plecs que han de regir l’adjudicació de l’autorització municipal
per ocupar i utilitzar, de forma privativa, el Bar de la piscina municipal de Montbrió del
Camp.
SEGON.- Sotmetre a informació pública aquests Plecs mitjançant publicació en el
tauler d’edictes i en el Butlletí Oficial de la Província.”

I per tal de que així consti i desplegui els efectes oportuns, emeto el present certificat
amb el vistiplau de l’alcalde de l’Ajuntament de Montbrió del Camp a 7 de maig de
2018.
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