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2753-2259/2021 Gestió d'equipaments culturals, esportius i de lleure
Llicència d'ocupació de domini públic per la instal·lació d'una Food Truck a
DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA - Adrià Kleque Garcia

DECRET

Identificació expedient
Llicència d'ocupació de domini públic per la instal·lació d'una Food Truck a la piscina d'estiu
Fets
1. El 1 de juny de 2021 la Cap d’Esports subscriu les bases reguladores per a l'atorgament
d'una llicència d'ocupació del domini públic per a la instal·lació d'una Food Truck a la Piscina
municipal d'estiu.
2. El 3 de juny de 2021 s’emet Informe Jurídic relatiu a l’expedient per a l’atorgament de la
llicència d’ús privatiu del domini públic per a la instal·lació d’una Food Truck a la Piscina
municipal d'estiu.
Fonaments de Dret
1. Articles 86, 92 i concordants de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques (LPAP).
2. Articles 56, 57 i concordants Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya.
3. Correspon a l'Alcalde resoldre sobre l'atorgament de la llicència, en virtut de l’article 21.1.q)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local.

RESOLUCIÓ,

Primer: INICIAR i APROVAR l’expedient per a l’atorgament d'una llicència d'ocupació del
domini públic per a la instal•lació d'una Food Truck a la Piscina municipal d'estiu, mitjançant un
procediment segons els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.
Segon: ORDENAR la convocatòria del procediment per a l’atorgament de la llicència en
qüestió, mitjançant anunci inserit en el Perfil del Contractant, als efectes que les persones
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interessades puguin presentar les seves proposicions en el termini dels 10 dies hàbils des de
l’endemà de la seva publicació.
Tercer: COMUNICAR aquest acord al Servei d’Esports i al Serveis Jurídics d’administració
general.
Esparreguera, a data de la signatura electrònica

L’acalde,
Eduard Rivas Mateo

En dono fe
El secretari
Francesc Fernández Ferran

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

