DECRET 171 / 2016
“Vist que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha presentat una sol·licitud de
modificació de la franja horària d’obertura comercial amb motiu de la celebració de la primera Shopping
Night del municipi, com acció de dinamització que inclou l’ obertura de comerços fins les 24:00 hores.
Atès que en compliment del que disposa l’article 1.4 de la Llei 3/2014, de 19 de febrer,
d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, i per tal de què l’Ajuntament
sol·liciti a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya l’autorització corresponent de
modificació de la franja horària establerta a l’apartat 2.a) de l’article 1 de l’esmentada llei, el Consell
Comarcal ha d’emetre l’informe sobre l’esmentada modificació.
Vist que no s’aprecia cap raó que aconselli informar desfavorablement la modificació de la
franja horària d’obertura sol·licitada pels esmentats Ajuntaments.
Vist l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal, que atorga al Ple totes aquelles
atribucions que expressament atorguin les Lleis a la comarca i no atribueixi a altres òrgans comarcals.
Vist que la Presidència, per raons d’urgència, pot exercir aquesta competència, i que no
hi ha prevista sessió de la Junta de Govern comarcal amb antelació suficient com per a que l’Ajuntament
completi la tramitació de l’autorització davant la Generalitat.
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la franja horària d’obertura
comercial dels comerços de Corbera de Llobregat establerta a l’apartat 2a) de l’article 1 de la Llei 3/2014,
de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció per tal de
desenvolupar l’activitat Shopping Night el dia 1 d’octubre de 2016, fins a les 24:00 hores.
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, perquè
en tingui coneixement i als efectes previstos.”
Ho mana i ho signa l’Il.lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat a 6 de setembre de 2016.

