2019/2232/JOVENTUT
DECRET
Vista la documentació presentada per l’Associació La Garrinada amb CIF G-66325234, en
relació a la instal·lació d’una barra de bar a l’Escola Argentona amb motiu de La Garrinada
2019.
Vist l’informe de data 18 de juliol de 2019 de l’enginyer municipal en relació als requeriments
de festes, espectacles i fires de l’Ajuntament.
En data 23 de juliol de 2019 la Tècnica de Joventut ha emès informe que literalment diu:
“Vista la instància amb núm. Registre GENTR-2019-5521 efectuada per
amb DNI
, demanant permís per a la instal·lació d’una barra de bar a
l’Escola Argentona, durant els dies 4, 5,6 i 7 d’agost de 2019 per als actes de Garrinada.
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Vist l’autorització de l’Escola d’Argentona per fer ús dels patis de la escola, entre altres àrees,
de l’1 al 7 d’agost de 2019 amb motiu dels actes de la Garrinada .
Vist l’ordenança fiscal número 13. Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic Municipal , segon l’article 5è 1c d’ exempcions i bonificacions, no estan
obligats al pagament de la taxa amb independència de l'obligació de sol·licitar, si s’escau, la
llicència o l’autorització corresponent:
c) Les entitats o associacions sense ànim de lucre d’Argentona que estiguin legalment
constituïdes o estiguin representades per persones físiques que representin un col·lectiu
sense ànim de lucre d’interès socialment reconegut
Per tant considerem adient que l’associació la Garrinada quedi exempt de la taxa per a la
instal·lació d’una barra de bar a l’escola d’Argentona en el marc de la Festa Major 2019
Vist que l’entitat està inclosa el registre municipal d’entitat del nostre Municipi.
Considero, sota el compliment de la normativa vigent la realització de la Festa, la instal·lació
d’una barra de bar a l’escola Argentona, els dies 4, 5 , 6 i 7 d’agost de 2019 amb subjecció a
les següents condicions:
§

L’horari d’obertura i tancament del bar, serà el mateix que el del concert.
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Vista la necessitat d’instal·lar una barra de bar, els dies 4, 5, 6 i 7 d’agost de 2019 amb motiu
dels actes de Garrinada, per poder oferir un servei als participants o assistents a aquest
esdeveniment, i vist així mateix que només hi ha hagut aquesta única sol·licitud.
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§
A la barra del bar s’ha d’instal·lar els bujols necessaris i al darrera 2 extintors.
§
Disposar de personal al servei de bar amb el carnet de manipuladors d’aliments, si la
feina ho requereix.
§
L’organització vetllarà perquè hi hagi papereres en tot el recinte i tant l’espai ocupat
com les seves immediacions es mantindran en perfecte estat de neteja un cop finalitzat
l’acte.
§
Les begudes es serviran en gots de plàstic reciclat.
§
Resta prohibida la venda de begudes alcohòliques a menors d’edat, i per tal fi és
obligatori posar un cartell visible on s’indiqui l’esmentada prohibició, i extremar les normes
de seguretat, inclòs amb identificació per DNI, per tal de complir aquesta determinació.
§
Els beneficis obtinguts del muntatge del bar, hauran de destinar-se íntegrament al
finançament total o parcial de les activitats de les diferents entitats i/o grups de Joves
d’Argentona, havent doncs de justificar també les despeses que suposin la mateixa. En el
cas, altament improbable, que els beneficis fossin superiors a les despeses de les activitats,
la diferència s’haurà de destinar, tot justificant-les, a altres activitats sense ànim de lucre.”
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Vist l’informe del Secretari acctal. de data 1 d’agost de 2019.
Per tot l’exposat anteriorment, vinc a decretar el següent:
Primer.- Autoritzar, a l’Associació La Garrinada amb CIF G-66325234 la instal·lació d’una
barra de bar a l’Escola Argentona els dies 4,5,6 i 7 d’agost de 2019 durant els concerts
programats amb motiu de La Garrinada 2019 per donar servei de bar al públic assistent,
amb subjecció a les condicions de funcionament especificades en la Declaració Responsable
signada i amb els compliments normatius.
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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Atès que, de conformitat amb el previst a l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per
a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, no estan obligats
al pagament de la taxa amb independència de l'obligació de sol·licitar, si s’escau, la llicència
o l’autorització corresponent les entitats o associacions sense ànim de lucre d’Argentona
que estiguin legalment constituïdes o estiguin representades per persones físiques que
representin un col·lectiu sense ànim de lucre d’interès socialment reconegut.
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