AJUNTAMENT D’ARGENTONA
2018/529/CULTURA I FESTES
NOTIFICACIÓ
Us notifico que l’Alcalde accidental ha dictat la resolució número 2018/2297, de data 19
de desembre de 2018, que literalment diu:
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Vist que no existeix un sobre finançament de l’activitat segons la documentació
presentada, i de conformitat amb el que disposa l’Ordenança de subvencions de
l’Ajuntament d’Argentona aprovada pel Ple Corporatiu de data 7 de març de 2016 i que
es considera aprovada definitivament publicant-se íntegrament al BOPB en data 6 de
juny de 2016 i vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant
ROAS).
Vist que l’Ajuntament d’Argentona pot subvencionar a entitats amb una aportació en
espècie que es concreta en la utilització gratuïta de l’equipament de la Sala, d’acord amb
allò que s’especifica en l’ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa d’utilització
de l’equipament de La Sala d’Argentona i instal·lació d’anuncis i servei de bar per aquest
mateix equipament.
Vista la necessitat de realitzar aquestes actuacions a La Sala per les característiques de
l’acte, per la repercussió social i el volum de gent previst i pel fet que l’equipament pot
assumir els requeriments tècnics de l’acte/activitat, en el benentès que
l’entitat/col·lectiu haurà de llogar el material sol·licitat que no disposi l’equipament de La
Sala.
Vist la memòria del Regidor de Cultura el 20 de novembre de 2018.
Vistos els informes favorables emès pel Tècnic de Cultura el dies 20 i 21 de novembre
de 2018.
Vist l’informe desfavorable de l’Enginyer municipal de data 22 de novembre de 2018.
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“Vistes les instàncies presentades per la Sra.
en
representació de l’Escola Les Fonts, en relació a fer ús de l’equipament de La Sala els
dies 31 de maig i 1 de juny de 2018, amb motiu de la representació del Projecte 4
Cordes i els dies 12 i 13 de desembre de 2018 amb motiu del Concert de Nadal de 2018
de l’Escola Les Fonts.
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Vist l’informe jurídic desfavorable de la Cap de Negociat de Serveis Personals el 30 de
novembre de 2018
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 de desembre de 2018
Vist l’esborrany del conveni a subscriure entre l’Escola Les Fonts i l’Ajuntament
d’Argentona, per l’any 2018.
D’acord amb el Reglament del Text Refós de la Normativa d’ús de La Sala d’Argentona
vinc a decretar el següent:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Escola Les Fonts i
l’Ajuntament d’Argentona que s’adjunta a la següent proposta.
Segon.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció en espècies a l’Escola Les Fonts per un
import de 2.835€ dedicada a finançar la realització del Projecte 4 Cordes els dies 31 de
maig i 1 de juny de 2018 i els dies 12 i 13 de desembre de 2018 amb motiu del Concert
de Nadal de 2018 al Teatre La Sala.

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

Núm. Registre sortida: GSORT 2018/7137 - Data Registre: 20/12/2018 10:29:13
Metadades

1a80ba1c6b854cbc9d8f933a7ba1b6ec001

Quart.- Autoritzar a la Sra.
en representació de
l’Escola Les Fonts, a fer ús de l’equipament de La Sala d’acord amb les següents
condicions:

•

L’horari de l’ús de l’equipament serà:
o

Projecte 4 Cordes
§ Assaig i muntatge: Dijous, 31 de maig de 8 a 13 h (Assaig: De 9.30 a
11.30 h).
§ Realització acte (inclou desmuntatge): Divendres, 1 de juny de 15 a
19 h (Concert: De 16 a 17 h).

o

Concert Nadal
§ Muntatge: Dimarts, 11 de desembre de 8.30 a 13.30 h.
§ Assaig: Dimecres, 12 de desembre de 8.30 a 13.30 h
§ Realització acte (inclou desmuntatge): Dijous, 13 de desembre de
8.30 a
13.30 h.
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Tercer.- Remetre a la Base de dades nacional de subvencions la informació sobre la
convocatòria i concessió en els termes establerts en l’article 20.8 de la LGS.
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•

El personal que configura els Equips d’emergència previstos per aquestes
activitats són:
EQUIPS D’EMERGÈNCIA

TELÈFONS:

Cap d’emergència
TITULAR:
SUPLENT:
Equips de Primera Intervenció
TITULAR:
TITULAR:
SUPLENT:
Equip Alarma i Evacuació
TITULAR:
TITULAR:
SUPLENTS:

•
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•

Respectar l’aforament màxim de l’equipament (que amb les grades esteses és de
421 persones, totes elles assegudes).
Presentar 15 dies abans de l’activitat còpia de les assegurances de responsabilitat
civil i rebut vigent i, en el seu cas, copia i rebut de les altres assegurances que
puguin ser preceptives per al desenvolupament de l’activitat; així mateix
acompanyarà contracte amb l’empresa de seguretat, si s’escau, contracte
d’assistència mèdica durant l’acte, si s’escau, i autoritzacions i/o llicències que siguin
preceptives per a portar a terme l’activitat/actuació.
Presentar abans de l’activitat, la relació de dos persones responsables que
hauran d’actuar com a Titular i suplent del titular en el pla d’emergència de La
Sala (nom, cognoms i telèfon de contacte)
Tractar amb el degut respecte als espectadors i al personal de les instal·lacions,
així com atendre en tot moment les indicacions del personal de La Sala.
Tot el material necessari i relacionat amb l’activitat s’haurà de procurar instal·lar el
mateix dia de la celebració de l’acte. El desmuntatge s’haurà de fer immediatament
després de l’activitat.
L’organitzador de l’activitat deixarà l’equipament de La Sala net i en condicions
després de l’activitat realitzada.
Tot el material propi de l’equipament de La Sala (il·luminació en general i
espectacular, so, imatge, maquinària i d’altres) serà manipulat sempre pels tècnics
responsables de “La Sala”.
Tot el material propi de l’entitat/col·lectiu, l’ha de col·locar i retirar l’usuari que en
fa ús, sempre amb el control tècnic del personal de La Sala, que supervisarà i
validarà tot el procés.
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•

L’ús està condicionat al compliment del Text Refós de la Normativa d’ús de La Sala.

Cinquè.- Aquesta actuació està exempta de la taxa de pagament per l’autorització de
l’equipament de la Sala d’Argentona de conformitat amb l’article 5è punt 1 de l’ordenança
fiscal número 20, reguladora de les taxes per de la utilització de l’equipament de la Sala
d’Argentona.
Sisè.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns, als Serveis
d’Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat i de Transparència.”

El que se li notifica pel seu coneixement i efectes procedents.
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La secretària
Miriam Tenas i Camps
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