Exp. 2017/1425

DECRET
Vista la instància presentada per l’entitat Associació SensePortes, en relació a la
instal·lació d’una barra de bar a l’espai de Can Doro d’Argentona els propers dies 4 i 6
d’agost de 2017, amb motiu dels actes de Festa Major d’Estiu 2017.
En relació a la instal·lació de la barra de bar en data 31 de juliol de 2017 el tècnic de
festes ha emès informe pel qual informa que ho hi ha cap inconvenient per la instal·lació
sempre i quan es compleixin i es comprovin tots els requisits legals i tècnics que marca la
llei.
Amb caràcter previ a l’actuació caldrà acreditar els compliment dels requisits exigits per
la legislació sectorial en matèria de seguretat.
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Primer.- Autoritzar, a l’Associació SensePortes la instal·lació d’una barra de bar a l’espai
de Can Doro d’Argentona els propers dies 4 i 6 d’agost de 2017, amb motiu dels actes de
Festa Major d’Estiu 2017 per donar servei de barra de bar pels concerts que es realitzen a
la nit en aquest espai.
Els beneficis obtinguts del muntatge del bar, hauran de destinar-se íntegrament al
finançament total o parcial de l’esmentada activitat, o per a properes activitats que es
realitzin des de l’Associació SensePortes. L’ajuntament es reserva el dret de fiscalitzar el
destí dels beneficis obtinguts si és el cas.
Segon.- Respectar les determinacions previstes a la Llei 19/2007, de 11 de juliol, contra la
violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, a la Llei 20/1985, de 26 de
juliol de prevenció i assistència en mataria de substàncies que pugin generar
dependència, pel que fa a la venda i consum de begudes alcohòliques i a la Llei 28/2005
de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront el tabaquisme i reguladora de la
venda el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
Tercer.- L’autorització es concedeix sense perjudici a tercers i podrà revocar-se per
interès públic.
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De conformitat amb el que preveu l’art. 57.2 del Decret 336/88 de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el reglament de Patrimoni dels Ens Locals i vist l’informe de secretaria de data 2
d’agost de 2017, vinc a decretar el següent:

CDA1_SENM

Signatura 1 de 2
Eudald Calvo
Català

Signatura 2 de 2
02/08/2017

Alcalde

Miriam Tenas i
Camps

02/08/2017

Secretària

Quart.- Que es notifiqui en deguda forma els precedents acords als interessats i als
Serveis Territorials d’aquest Ajuntament.
Ho mana i signa
Davant meu,
La Secretària
Miriam Tenas i Camps
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L’Alcalde d’Argentona
Eudald Calvo Català
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