CU/2019/1807
DECRET
El Sr.
ha presentat en data 10 de maig de 2019 instància per la cessió per
temps indefinit de la col·lecció de 25 ampolles de Destilerias Abril de la seva propietat, són
les següents:
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2 ampolles de Grand Marnier
1 ampolla de Ron Patron
4 ampolles de Quina Momo
1 ampolla de Vodka Samovar
2 ampolles Gin Mil
5 ampolles de Licors Abril
1 ampolla Curasao
1 ampolla Crema de Cacao
1 ampolla Anis Gloria
2 ampolles Vermut Abril
2 ampolles Anisette Abril
2 ampolles Ron La Negra
1 ampolla Peppermint

En data 5 de juliol de 2019 s’ha emès informe del Tècnic de Cultura i Festes on s’exposa
l’interès de la Regidoria de Cultura en exposar la col·lecció d’ampolles com a elements propis
de la Història d’Argentona, quan el licor Quina Momo es produïa a Argentona i les Destilerias
Abril tenia seu a la vila.
En data 19 de juliol de 2019 s’ha emès informe jurídic.
Atenent al que disposen els articles 1.740 a 1.752 del Codi Civil.
Per tot això, vinc en decretar el següent:
Primer.- Aprovar el contracte de comodat, en règim de préstec, de 25 ampolles de vidre de
Destilerias Abril, que són propietat de
a favor de l’Ajuntament d’Argentona. Les
ampolles són les relacionades en la part expositiva.
Les condicions del contracte són:
-

La cessió és per temps indefinit i amb l’objecte que sigui exposada.
La cessió pot finalitzar-se a voluntat de qualsevol de les dues parts, prèvia notificació
per escrit.
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-

L’Ajuntament d’Argentona es farà càrrec del port de les ampolles i de totes les
despeses derivades de la seva exposició.
L’Ajuntament no es fa responsable del deteriorament dels béns. En cas de pèrdua o
accident, l’Ajuntament queda eximit de qualsevol responsabilitat.
Per a totes les qüestions relacionades amb el préstec de les peces, la jurisdicció
competent serà la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Segon.- La forma i l’espai en que s’exhibirà l’esmentada col·lecció seran determinats per
raons d’interès públic.
Tercer – Aprovar la signatura del contracte de préstec en règim de comodat de les 25
ampolles propietat del senyor
a favor de l’Ajuntament d’Argentona que s’ha
transcrit en la part expositiva d’aquesta proposta i facultar a l’alcalde per signar tots els
documents que es
derivin d’aquest acord.
Quart.- Que es notifiqui en deguda forma els precedents acords a l’interessat i als Serveis de
Secretaria als efectes d’inventari i que se’n doni trasllat als Serveis de Transparència a
efectes de publicitat i transparència.
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Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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