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ASSUMPTE
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RESOLUCIO LLICÈNCIA D'ÚS D'EXPLOTACIÓ DEL BAR
DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CARDONA, ESTIU 2019

Brígida Manau Vila, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D’AQUEST ÒRGAN,

Que també es va requerir a l'adjudicatari de la llicència la documentació
relativa a la identificació del presentador i el seu apoderament, acreditativa
de la representació, els certificats d'estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i la documentació justificativa de la
seva capacitat econòmica, financera i tècnica, d'acord amb l'exigit a les
bases reguladores del procediment d'atorgament de la llicència.
Que l'adjudicatari de la llicència va manifestar la seva renúncia a
l'atorgament i no va presentar la documentació requerida per l'ajuntament
per tal de formalitzar aquesta llicència d'ús privatiu del domini públic per a
l'explotació del bar de les piscines de Cardona durant l'estiu 2019. El mateix
va succeir amb el segon i darrer proponent en el procediment convocat per
l'ajuntament.
Que per decret d’alcaldia número 257/2019, de data 8 de juliol de 2019 es
va declarar desert el procediment iniciat per decret d’alcaldia número
219/2019, de data 8 de maig de 2019, relatiu a l’atorgament de la llicència
d’ús privatiu del domini públic per a l’explotació del bar en el recinte de les
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Que per decret d’alcaldia de data 14 de juny de 2019 es va resoldre el
procediment obert d’atorgament de la llicència d’ús privatiu del domini
públic per a l’explotació del bar en el recinte de les piscines municipals
durant la temporada d’estiu 2019, adjudicant aquesta llicència a favor del
licitador Enric Brunet i Soler (Ona Serveis) amb DNI 35034835Q, domiciliada
a la Ctra. de Manresa 13, 08700-d'Igualada, per un preu de 310 euros,
durant el període comprés entre el 22 de juny de 2019 i l'1 de setembre de
2019, ambdós inclosos.
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Que per decret d’alcaldia número 219/2019, de data 8 de maig de 2019 es
va iniciar l’expedient per a l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del
domini públic per a l’explotació del bar en el recinte de les piscines
municipals durant la temporada d’estiu 2019 i es van aprovar les bases que
regeixen aquest procediment d’atorgament de la llicència.
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piscines municipals durant la temporada d’estiu 2019 i pel qual es van
aprovar les bases reguladores d'aquest procediment, donada la renúncia
presentada per part dels dos proponents presentats.
I perquè consti i tingui efecte en l'expedient corresponent, lliuro el present
certificat a Cardona, per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde-president, Sr.
Ferran Estruch i Torrents.
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