2019/2886 /EDUCACIÓ
En relació a les instàncies GENTR-2019- 7090 i 7284 del Club Bàsquet Argentona per
sol·licitar el pati i els lavabos de l’Escola Argentona el dia 20 d’octubre de 2019, pel dinar de
germanor de l’entitat, 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. L’autorització es conforme segons la normativa d’ús de centre escolar i
supeditada a les mesures de seguretat indicades per la Regidoria de Medi Ambient.
El Club Bàsquet Argentona es responsabilitzarà del bon funcionament de les activitats en
general, sobretot pel que fa al compliment d’obertura i tancament del centre. La persona
responsable és el Sr. J.F.B.C.
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.
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.
El Club Bàsquet Argentona és coneixedor que totes aquelles persones i/o alumnes que
participen d’aquesta activitat estan coberts per l’assegurança de responsabilitat civil de la
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Així mateix, abans de l’inici de l’activitat, l’associació demanarà
les corresponents
autoritzacions per desenvolupar l’activitat als pares, mares o tutors legals dels menors
implicats, que hauran d’estar a disposició de l’Ajuntament d’Argentona quan les siguin
requerides.
Molt cordialment,
Quim Perejoan i Hernández
Regidor d’Educació
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