2019/2031/ ESPORTS
DECRET.Vista la instància presentada pel Sr.
amb DNI
el 30 de
juliol de 2019 per sol·licitar poder obrir el bar de la piscina en el mateix horari que la resta
de bars del municipi durant el mes d’agost.
Vist l’informe favorable del Tècnic d’Esports el dia 31 de juliol i del Regidor d’Esports, signat
el 4 d’agost de 2019, que literalment diu:
“Vist que el Sr.

és l’adjudicatari de la gestió del bar de la piscina municipal, del
25 de juny a l’11 de setembre de 2019, segons Decret d’alcaldia de data 25 de juny de 2019,
Vista la instància del Sr.
, de data 30 de juliol de 2019 (GENTR 2019/5932), en la
qual manifesta que està interessat en poder obrir el bar de la piscina municipal en el mateix horari
que la resta de bars del municipi durant el mes d’agost,
Des de la Regidoria d’esports s’informa que no hi ha inconvenient en què s’autoritzi aquesta petició.
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Article 122.- A l’objecte de garantir la tranquil·litat ciutadana i en exercici de les competències municipals
previstes en l’Ordre de l’1 de juliol de 1994 i en la Resolució de 10 de maig de 1989 relativa a horaris de
tancament d’establiments públics, es considera necessari regular un horari específic per tots els bars del
municipi, que quedarà establert de la següent manera:
HORARI DE TANCAMENT DELS BARS
De l’1 de gener al 30 de juny i de l’1 d’octubre al 31 de desembre.
Dies no festius ......................................00’30 h.
Dies festius ...............................................1’30 h.
De l’1 de juliol al 30 de setembre
Dies no festius .........................................1’30 h.
Dies festius ...............................................2’30 h.
Per altra banda, recordar que queda totalment prohibit el bany fora de l’horari d’obertura de la
piscina.
El Sr.
serà el responsable de vetllat perquè aquesta mesura sigui efectiva.”
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Informar al Sr.
que caldrà complir, en tot moment, la Ordenança de Convivència
ciutadana, tenint en compte de manera especial l’article 122:

Segell
Organ
Ajuntament
d'Argenton
Signatura
1 de 2
a
Eudald Calvo
Català

Signatura 2 de 2
08/08/2019

Alcalde

Fàtima Gallemí
Bravo

08/08/2019

Secretària
accidental

Per tot l’exposat anteriorment, vinc a decretar el següent:
Primer.- Autoritzar al Sr.
a obrir el bar de la piscina el mes d’agost de
2019, complint l’Ordenança de Convivència ciutadana, en el següent horari:
Dies no festius ..............................1’30 h.
Dies festius....................................2’30 h.
Segon.- L’autorització es concedeix sense perjudici de tercers i podrà revocar-se per raó
d’interès públic.
Tercer.- Que es notifiqui en deguda forma els precedents acords als interessats.
Quart.- Donar trasllat dels presents acords als Serveis de Transparència, als efectes de
publicitat i transparència.
Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
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Eudald Calvo
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