EDICTE

Per Decret d’Alcaldia núm. 3446/2019, de data 5 de juliol de 2019 s’ha dictat la
següent resolució:
“Vist el Decret d’Alcaldia número 3419/2019, de data 28 de juny de 2019, en relació a
la necessitat d’atorgar l’autorització d’ús privatiu del domini públic per a l’explotació
dels servei de bar a l’Escardívol durant la Festa Major de Sant Pere 2019.
Vista l’Acta de la Mesa pública del concurs per a l’atorgament de les autoritzacions
d’ús privatiu de 25 espais de l’Escardívol per a l’explotació de l’activitat de bar durant la
Festa Major de Sant Pere de 2019, reunida el dia 22 de maig de 2019.
Vistes les instàncies presentades per C.E. Olímpic Can Fatjó (RE 2019019819) i el
Club Natació Rubí (RE 2019019820), el dia 11 de juny de 2019, en què ambdues
entitats sol·liciten la permuta dels espais assignats pel sorteig.
Vista la proposta de la cap del Servei de Promoció i dinamització cultural de l’Àrea de
Projecció de la Ciutat, Cultura i Esports, de data 2 de juliol de 2019.
En virtut de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:

Modificar el Decret d’Alcaldia número 3419/2019, de data 28 de juny de 2019, en el
sentit de que on diu:


Vista l’Acta de la Mesa pública del concurs per a l’atorgament de les
autoritzacions d’ús privatiu de 25 espais de l’Escardívol per a l’explotació de
l’activitat de bar durant la Festa Major de Sant Pere de 2019, reunida el dia 14
de maig de 2018.

Ha de dir:


Vista l’Acta de la Mesa pública del concurs per a l’atorgament de les
autoritzacions d’ús privatiu de 25 espais de l’Escardívol per a l’explotació de
l’activitat de bar durant la Festa Major de Sant Pere de 2019, reunida el dia 22
de maig de 2019.

On diu:



Les entitats C.E. Olímpic Can Fatjó i C.N. Rubí van sol·licitar la permuta dels
espais assignats pel sorteig, mitjançant les instàncies número 2019019818 i
número 2019019819, respectivament.

Ha de dir:


Les entitats C.E. Olímpic Can Fatjó i C.N. Rubí van sol·licitar la permuta dels
espais assignats pel sorteig, mitjançant les instàncies número 2019019819 i
número 2019019820, respectivament.”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Rubí, 8 de juliol de 2019
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