2018/2855 /EDUCACIÓ
ESPORTS MÀGICS
En relació a la sol·licitud del Casino d’Argentona per la utilització d’espais de l’Escola Les
Fonts pel Casal d’Estiu, activitat gestionada per Esports Màgics i segons les següents
comunicacions:
Instància GENTR-2019-353 d’Esports Màgics Gestió Esportiva SCP el 15 de gener de 2019
per sol·licitar els espais de l’Escola Les Fonts pel Casal d’Estiu aporta la fitxa compromís
d’ús social del centre escolar.
El 22 de febrer de 2019, GSORT-2019-1750, es comunica a l’entitat Esports Màgics que no
s’autoritza a fer ús dels espais demanats perquè la normativa vigent d’ús social de centres
docents públics d’educació infantil i primària només preveu l’ús per a entitats privades
sense ànim de lucre.

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

EL 7 de març de 2019, GSORT-2019-2006 es comunica a l’entitat Casino d’Argentona que
l’assegurança presentada no corresponen als imports mínims pel compliment de l’article
54 del Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
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Instància GENTR-2019-1714 del Casino d’Argentona el 28 de febrer de 2019 sol·licita l’ús
dels espais de l’Escola Les Fonts pel Casal d’Estiu, activitat que gestionarà Esports Màgics i
aporta la fitxa compromís d’ús social del centre escolar juntament amb l’assegurança i els
estatuts del Casino d’Argentona d’on es dedueix que és una entitat sense ànim de lucre.

Instància GENTR-2019-2477 del Casino d’Argentona el 27 de març de 2019 aporta la
pòlissa d’assegurança i dos rebuts de pagament amb període de cobertura fins al 4 de
juny de 2019 de l’entitat Esports Màgics.
Per tot això exposat, comunicar-vos que, vist l’informe favorable de la directora del centre,
des de la Regidoria d’Educació no hi ha cap inconvenient en la utilització dels espais
demanats.
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Horari
Espais
08.00h a Gimnàs,2 aules, patis, lavabos i vestidors
Responsable d’obrir i tancar les instal·lacions i del
17.00h
bon ús d’aquestes i de les claus del centre:

En relació a les claus i l’alarma del centre caldrà posar-se en contacte amb la mateixa
escola.
De conformitat amb la fitxa de compromís d’ús de centre escolar, s’haurà de mantenir la
neteja i l’ordre de les instal·lacions i materials utilitzats.
El Casino d’Argentona es responsabilitzarà del bon funcionament de l’activitat en general,
sobretot pel que fa al compliment d’obertura i tancament del centre.
L’entitat sol·licitant és coneixedora que totes aquelles persones i/o alumnes que
participen d’aquesta activitat estan coberts per l’assegurança de responsabilitat civil
d’Esports Màgics.
L’assegurança presentada pel Casino d’Argentona a nom d’Esports Màgics, GENTR-20192477 el 27 de març de 2019, caduca el 4 de juny de 2019, pel que s’haurà de presentar
fotocòpia de renovació de la responsabilitat civil i rebut de pagament abans del
començament de l’activitat.

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp
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Així mateix, abans de l’inici de l’activitat, el Casino d’Argentona disposarà de les
corresponents autoritzacions dels pares, mare o tutors legals dels menors implicats.
Atentament, Àngel Puig i Boltà
Regidor d’Educació
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Es necessari que tots els professionals o voluntaris que treballin en contacte amb
els menors disposin dels certificats negatius de delictes de caràcter sexual, tal com
estableix La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei
26/2015 i la Llei 45/2015.
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