2019/1173/CULTURA

DECRET
Vista la instància presentada per la Sra.
en representació de l’Estudi de
Dansa Pas x Pas, en relació a fer ús de l’equipament de La Sala el 16 de juny de 2019, amb
motiu del Festival de fi de curs, i vist l’informe favorable del Tècnic de Cultura el 28 de maig
de 2019..
Vistes les característiques de l’acte, la necessitat de realitzar aquesta actuació a La Sala per
la repercussió social i el volum de gent previst en aquest esdeveniment. Vist així mateix que
és compatible amb la resta d’actes organitzats a l’equipament i que només hi ha hagut
aquesta única sol·licitud.

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

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/1077 - Data Resolució: 31/05/2019
Metadades

b72bb1eb4bb64bc187ca48fb1e1d46d3001

D’acord amb el Reglament del Text Refós de la Normativa d’ús de La Sala d’Argentona vinc a
decretar el següent:
Primer.- Autoritzar a la Sra.
en representació de l’Estudi de Dansa Pas
x Pas, a fer ús de l’equipament de La Sala el 16 de juny de 2019, amb motiu de la realització
del Festival de fi de curs d’acord amb les següents condicions:
S’autoritza amb subjecció a les següents condicions:
•

L’horari de l’ús de l’equipament serà de 10 hores per un import de 1.455 €:
o Diumenge, 16 de juny de 8 a 13 h (Assaig i muntatge tècnic).
o Diumenge, 16 de juny de 15.30 a 20.30 h (Funció).

•

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.

•
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Pel que fa a la taxa per la utilització de La Sala, l’ordenança que regula l’ús de la sala
estableix que s’exigirà en règim d’autoliquidació, mitjançant el model determinat per la
Tresoreria municipal, i s’hauran de pagar en el termini de 15 dies a partir de la data de la
utilització de l’equipament. Transcorregut el període voluntari de pagament sense haver-ne
efectuat l’ingrés, s’obre la via de constrenyiment amb els recàrrecs previstos en la Llei
General Tributària.
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Segon.- Aprovar la liquidació en concepte de taxa per l’ús de La Sala a nom de l’entitat Estudi
Dansa Pas x Pas i per import total de 1.455euros, d’acord amb l’article 7è i l’annex de tarifes
de l’Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per la utilització de l’equipament de la
Sala d’Argentona i per la instal·lació d’anuncis i del servei de bar en aquest mateix
equipament i amb el següent quadre:

Tarifes €/h HORES IMPORT
166 €
5
830 €
129 €
0
0€
125 €
5
625 €
86 €
0
0€
10,00 1.455 €

Preu sense descompte
Per una actuació fins a 5 hores seguides (mínim)
per cada hora de més
Per un assaig fins a 5 hores seguides (mínim)
per cada hora de més

Podeu efectuar l’ingrés de la manera següent:
-

-

Les que siguin notificades de l’1 al 15 de cada mes des de la data de recepció de la
notificació, fins el 20 del mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
Les que siguin notificades entre el 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
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•

Fer-se càrrec dels drets d’autor que es derivin de la representació i/o activitat
organitzada per ells. Per això caldrà abonar la quantitat estipulada per l’entitat que
en el seu moment tingui delegada la representació de l’autor (SGAE o d’altres) amb
total indemnitat per a l’Ajuntament d’Argentona.
Realitzar el pagament a l’Ajuntament de la taxa/ preu públic corresponent a la
utilització d’acord amb l’ordenança corresponent.
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.
L’ús està condicionat al compliment del Text Refós de la Normativa d’ús de La Sala.
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Transcorreguts els esmentats terminis sense haver-se fet efectiu, es durà a terme el seu
cobrament amb els recàrrecs previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària.
Relació de bancs on podeu fer l’ingrés:
* CAIXABANK - Núm. de compte ES67-2100-0354-1102-0004-1207
* BBVA - Núm. de compte ES73-0182-6035-4502-0172-7193
Tercer.- Que es notifiqui en deguda forma els precedents acords als interessats, als Serveis
Personals, Serveis Econòmics i de Transparència d’aquest Ajuntament.

Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
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