Dilluns, 25 de gener de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Vilanova del Camí
ANUNCI
Es fa públic per coneixement general que l'acord plenari, adoptat el dia 09/11/2015, d'aprovació inicial de la modificació
de la normativa de cessió d'espais i materials municipals de Vilanova del Camí, resta aprovat definitivament al no havers'hi presentat reclamacions ni suggeriments durant el termini d'exposició pública (DOCG de 16/11/2015, Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de 20/11/2015, Diari Ara i Tauler d'anuncis de la Corporació). El text íntegre de la
modificació de la normativa es fa públic en compliment del previst en l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.
"Article 1.-Cessió de locals de titularitat municipal.
2. Els particulars i les empreses privades, aquestes per a realitzar activitats d'interès per la ciutadania, poden sol·licitar
la cessió d'ús, regulada en l'article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni
dels ens locals, dels espais municipals que a continuació es relacionen i pels usos que s'especifiquen:
Espai municipal.
Sala de Plens (només per a particulars).
Can Papasseit.
Edifici entitats.
Centre Cívic del Barri de la Pau.
Aula TIC.
Poliesportiu Can Titó.
Camp de Futbol Can Titó.
Camp de Futbol La Pau.
Pistes Poliesportives Can Titó.

Usos permesos en el mateix.
Cerimonials.
Culturals i educatius.
Reunions de treball, cursos i xerrades.
Xerrades, conferències i reunions.
Cursos de formació o reunions de treball que requereixin suport informàtic.
Esportius (esports sala).
Esportius de futbol i activitats escolars i de lleure esportiu.
Esportius i de lleure esportiu.
Esportius i de lleure.

La utilització dels espais municipals per usos diferents als especificats haurà de ser valorada en cada cas concret per
l'Àrea corresponent i pels Serveis Tècnics Municipals.
L'ús d'altres espais municipals no contemplats anteriorment, en defecte de regulació específica, també es regirà per la
present normativa."
Contra el present Acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–
administratiu, davant la Sala del Contenciós - Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós - Administrativa.
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