2018/2979 /EDUCACIÓ
AMPA ESCOLA SANT MIQUEL DEL CROS
En relació a la instància GENTR-2018-7541 de l’AMPA ESCOLA SANT MIQUEL DEL CROS per la
utilització de l’ESCOLA SANT MIQUEL DEL CROS:
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
amb les següents consideracions:
ACTIVITAT

HORARI

ESPAIS

Responsable d’obrir i tancar les instal·lacions i
del bon ús d’aquestes i de les claus del centre

Celebració festa 31.10.2018 de Hall, pati i
castanyada20.00 a 01.00h lavabos
halloween
Per la celebració de la festa castanyada i halloween juntament amb la Comissió de Festes.
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-

Us recomanem que a partir de les 00.00h es baixi el volum de la música i que a la
1h de la matinada la celebració hagi finalitzat.

-

Caldrà que tingueu en compte l’Ordenança de Convivència Ciutadana, en la qual,
literalment, es recull que:
“...Es prohibeix activitats a l’interior dels immobles i comunitats de veïns que causin
molèsties efectives o perjudicis a altres veïns, com per exemple, aixecar la veu, fer
sorolls amb mobles, emissió de música o instruments musicals, ús d’aparells
electrodomèstics i similars.
.../...
Es prohibeix accionar aparells de difusió musical, joc, telecomunicació, imatge, ràdio,
videojocs i televisió, reproductors de CD, cinema domèstic, i d’altres anàlegs, l’emissió
del so dels quals sobrepassi els límits establerts a la Llei 16/2002, de contaminació
acústica de la Generalitat de Catalunya, o a la normativa municipal si fos més
restrictiva, tant si s’accionen des de la via pública com des de l’interior dels
immobles....”
-

L’enllumenat del pati va connectat a l’alarma de l’escola. Aquesta es connectarà a
partir de les 2h de la matinada, hora en que s’apagaran les llums.
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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, sempre i quan
tingueu en compte les següents consideracions:
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-

En relació a les claus del centre caldrà posar-se en contacte amb el conserge de
l’escola. Codi de l’alarma sol·licitat: 1240

-

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.

-

La neteja del pati es farà el matí del dia 2 de novembre.

-

L’AMPA ESCOLA SANT MIQUEL DEL CROS es responsabilitzarà del bon funcionament
de l’activitat en general, sobretot pel que fa al compliment d’obertura i tancament
del centre.

-

L’AMPA ESCOLA SANT MIQUEL DEL CROS és coneixedora que totes aquelles
persones i/o alumnes que participen d’aquesta activitat estan coberts per
l’assegurança de responsabilitat civil de l’entitat sol·licitant.

-

Es dóna trasllat de la vostra petició a la policia, als efectes procedents.
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Àngel Puig i Boltà
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