DECRET
Vist l’interès de l’Ajuntament d’Argentona en disposar d’un terreny per tal de poder realitzar
els focs artificials del dia 4 d’agost de 2017 dins els actes de Festa Major d’Estiu 2017.
Vist que s’ha sol·licitat ofertes per l’arrendament d’un terreny pels focs artificials per la Festa
Major d’Estiu 2017.
En relació a les ofertes presentades, en data 15 de maig de 2017 el tècnic de festes ha emès
informe pel qual proposa l’arrendament per un període de dos mesos del Sot de Can
Calopa pel preu de 305,19€/mes (més Iva).
En data 16 de maig de 2017 el tècnic de medi ambient ha emès informe pel qual informa
que caldrà autorització expressa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM) sense detriment que calguin altres autoritzacions d’altres
administracions i/o organismes competents.
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En data 8 de juny de 2017 s’ha emès providència d’alcaldia per incoar l’expedient per
arrendar el terreny del Sot d’en Calopa, sol·licitar que s’emeti informe de secretaria sobre el
procediment a seguir i s’emeti informe d’intervenció per l’existència de consignació
pressupostaria, així com sol·licitar autorització expressa per la realització dels focs artificials
al terreny al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(DAAM).
En data 7 de juny de 2017 la tècnica d’urbanisme i obres emet informe sobre la valoració de
l’arrendament mensual del terreny del Sot d’en Calopa i considera que el valor aproximat
de mercat és de 301,60€ mensuals.
En data 14 de juny de 2017 el tècnic de festes informa que el preu correcte per
l’arrendament segons informe de la tècnica d’urbanisme del terreny del Sot d’en Calopa és
de 301,60€ mensual.
En data 27 de juny de 2017 es realitza la sol·licitud al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per realitzar l’activitat de foc al terreny del Sot
d’en Calopa.
En data 19 de juliol de 2017 la
realitza oferta d’arrendament
a l’Ajuntament d’Argentona el Sot d’en calopa polígon 16 parcel.la 22 per import de 301,60€
mensual més iva i presenta documentació per la contractació.
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En data 26 de maig de 2017 l’enginyer municipal ha emès informe pel qual informa de la
normativa que han de complir els focs d’artifici.
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En data 20 de juliol de 2017 el tècnic de festes emet informe i plecs de condicions i de
prescripcions tècniques en relació al contracte d’arrendament del terreny del Sot d’en
Calopa, polígon 16 parcel.la 22.
En data 20 de juliol de 2017 s’ha emès informe de secretaria, pel qual es posa de manifest el
procediment a seguir per la contractació.
En data 24 de juliol de 2017 s’ha emès informe desfavorable d’intervenció per la
contractació directa i la durada del contracte de lloguer i s’informa que hi ha crèdit suficient
per fer front a la despesa de la contractació.
En data 31 de juliol al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM) autoritza la realització del castell de focs al terreny del Sot d’En Calopa el dia
4 d’agost de 2017.
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Amb caràcter previ a l’actuació caldrà acreditar el compliment dels requisits exigits per la
legislació sectorial en matèria de seguretat i espectacles.
Per tot això, vinc en decretar el següent:
Primer.- Arrendar a la
una part del terreny situat al
polígon 16 parcela 22, referència cadastral 08009A016000220000SJ, situat segons plànol
adjunt, per un preu de 301,60€ més 63,34€ d’IVA, durant 2 mesos a partir de la signatura del
contracte.
Segon.- Aprovar l’esborrany del contracte d’arrendament que s’adjunta.
Tercer.- Autoritzar i disposar les despeses derivades de l’esmentat arrendament per
import de 603,20€ més 126,68€ d’IVA, amb càrrec a la partida 311.338.20000.
Quart.- Que es notifiqui en deguda forma els precedents acords als interessats, i als Serveis
Territorials i Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament.
Ho mana i signa
Davant meu,
La Secretària
Miriam Tenas i Camps

L’Alcalde d’Argentona
Eudald Calvo Català
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Vist que en data 2 d’agost de 2017 s’ha emès informe desfavorable de secretaria de la
proposta de lloguer de la parcel.la 22 polígon 16 Sot d’En Calopa amb motiu dels focs
artificials de la Festa Major d’Estiu 2017.
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