2019/1853/ESPORTS

DECRET
L’Ajuntament d’Argentona ha fet la compra d’una porteria de futbol 7 transportable i ha
quedat ubicada al Camp Esportiu Municipal d’Argentona.
Vista la necessitat de formalitzar en un conveni regulador la utilització i manipulació de la
porteria anteriorment esmentada, a favor de l’entitat Futbol Club Argentona i sense cap
tipus de contraprestació, a fi de poder fer els entrenaments dels equips de l’entitat.
Vista la necessitat de de donar compliment als principis de transparència informativa i
publicitat activa acollits, respectivament, als article 6.1 a) i 8.1 f) de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
De conformitat amb els articles 48 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del règim
jurídic del sector públic.
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Vista la memòria de la Regidoria d’Esports el 30 de maig de 2019.
Vist l’informe del Tècnic d’esports el 30 de maig de 2019.
Vist l’esborrany del conveni a subscriure entre l’entitat esportiva Futbol Club Argentona i
l’Ajuntament d’Argentona, vinc a decretar el següent:
Primer.- Aprovar el Conveni regulador, que s’adjunta a la proposta, per la utilització i
manipulació de la porteria de futbol 7 transportable de l’Ajuntament d’Argentona, ubicada al
Camp Esportiu Municipal, a favor de l’entitat Futbol Club Argentona i sense contraprestació
econòmica i amb una vigència de 4 anys, a partir de la data de la seva signatura.
Segon.- Autoritzar al Sr.
, en representació de l’entitat Futbol Club
Argentona, la utilització i manipulació de la porteria de futbol 7 transportable de
l’Ajuntament d’Argentona, d’acord amb les següents condicions:
S’enviarà una còpia de la fitxa tècnica de la porteria de futbol 7 transportable per al
coneixement de l’entitat.
La utilització, transport i manipulació anirà segons les següents directrius:
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

De conformitat amb el que disposa l’art.21.1.apartat q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’art. 53.1.r) del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
per el qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
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-

Les porteries s’hauran de transportar amb el joc de dues rodes que també s’han
adquirit amb la compra de l’element.
En cas que, pels motius que sigui, aquest transport s’hagi de fer sense les rodes,
caldrà 6 persones majors d’edat pel transport de l’element.

-

Un cop col·locades a lloc, les porteries caldrà que quedin acorades a terra
correctament amb el joc de contrapesos per llastrar la base de la porteria
transportable, que també s’han adquirit amb la compra de l’element.

-

En cap cas es permet penjar-se de les porteries.

-

Un cop finalitzat l’entrenament, caldrà recollir la porteria i els elements que s’hagin
fet servir, per guardar-los al lloc on s’estipuli. Pel que fa a la porteria, caldrà deixarla lligada amb cadena i cadenat a on s’estipuli.

-

Altres requeriments que indiqui el fabricant.
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Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català

Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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Tercer.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns, als Serveis
d’Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat i de Transparència.
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