DECRET 192 / 2016
“Vist el conveni subscrit amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els Ajuntaments de
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per l’establiment del servei de
manteniment i conservació del Parc Torreblanca, aprovat per acord del Ple d’aquesta entitat
celebrat el 27 de maig de 1998.
Atès que, d’acord amb el que preveu el pacte vuitè de l’esmentat conveni,
correspon al Consell Comarcal del Baix Llobregat, com a propietari del Parc, l’atorgament
d’autoritzacions per a la realització d’actes públics dins el recinte.
Vista la sol·licitud de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat demanant autorització per a un recorregut en trenet turístic dins la III Setmana del
Patrimoni a Sant Feliu de Llobregat els dies 1 d’octubre (a les 18:00 h aproximadament) i el 2
d’octubre de 2016 (a les 11:30 h aproximadament) pel Parc Torreblanca amb entrada per la porta
de la rotonda del Tram i sortint per la porta de l’Avinguda Generalitat.
Vist l’Ordenança de Preus Públics per a l’ús i ocupació dels diferents espais del
Parc Torreblanca i la captació d’imatges, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
núm. 129, de 30 de maig de 2007.
Vist que per acord del Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2012 es va
aprovar inicialment l’actualització de l’esmentada Ordenança així com el llistat dels seus preus
públics, i que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre
022012008855 del dia 25 d’abril de 2012.
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic d’aquesta entitat en data 14 de
setembre de 2016, que estableix que aquesta activitat queda exempta de pagament de preu
públic per tractar-se d’un acte promogut per una administració pública, tal com indica
l’Ordenança de preus públics.
Vist que correspon a la Presidència l’atorgament de les autoritzacions per a l’ús
del Parc Torreblanca per a actes diversos.
conferides

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc
HE RESOLT

PRIMER.Autoritzar l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat un recorregut en trenet turístic
pel Parc Torreblanca dins la III Setmana del Patrimoni a Sant Feliu de Llobregat els dies 1
d’octubre (a les 18:00 h aproximadament) i el 2 d’octubre de 2016 (a les 11:30 h
aproximadament), amb entrada per la porta de la rotonda del Tram i sortint per la porta de
l’Avinguda Generalitat.
Les condicions de l’autorització estan fixades en el document d’autorització que
s’adjunta al present Decret i s’aprova simultàniament.

SEGON.- Aquesta activitat queda exempta de pagament de preu públic per
tractar-se d’un acte social promogut per entitats locals comarcals públiques, tal com indica
l’article 5 de l’Ordenança de preus públic.
TERCER.- Comunicar el present Decret als Ajuntaments de Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat i a l’AMB perquè en tinguin coneixement i als
efectes.
QUART.- Donar compte del present Decret en la propera sessió de la Junta de
Govern que se celebri.”
Ho mana i signa l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat, a 22 de setembre de 2016.

