2019/3132/ESPORTS
DECRET
El Futbol Club Argentona, el 27 d’agost de 2019, demana permís per comprar una porteria
de futbol 11 homologada per realitzar l’entrenament del primer equip i a cost de la pròpia
entitat a la instància GENTR-2019-632.
El Tècnic d’Esports, el 4 d’octubre de 2019, han emès informe favorable per l’autorització,
que literalment diu:
“Vist que en data 27/08/2019 el Futbol Club Argentona ha entrat instància (GENTR – 20196321) sol·licitant permís per comprar, a càrrec de la pròpia entitat, una porteria de futbol 11
transportable homologada,
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Aquesta autorització té per objecte regular la compra, utilització, transport i manipulació
d’una porteria de futbol 11 transportable i homologada ubicada al camp esportiu municipal
d’Argentona, per part de l’entitat Futbol Club Argentona.
El Futbol Club Argentona podrà utilitzar, transportar i manipular la porteria de futbol 11
transportable anteriorment esmentada per fer els entrenaments dels equips de l’entitat.
La porteria de futbol 11 transportable haurà d’anar prevista d’un sistema de rodes per
facilitar el trasllat de la pròpia porteria, així com unitats de contrapès per llastrar la base de
la porteria anteriorment citada.
Aquesta utilització, transport i manipulació anirà segons les següents directrius:
-

Les porteries s’hauran de transportar amb un sistema de rodes que també s’han
d’adquirir amb la compra de l’element.
En cas que, pels motius que sigui, aquest transport s’hagi de fer sense les rodes,
caldrà 8 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 d’adquirir amb la compra de l’element.

-

En cap cas es permet penjar-se de les porteries.
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Des de la Regidoria d’Esports no hi ha inconvenient que l’entitat anteriorment esmentada
faci la compra de l’element esportiu citat i quedi ubicat al camp esportiu municipal de la
zona esportiva Raül Paloma, sempre i quan es porti a terme amb els mecanismes de
seguretat i control següents:
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-

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 deixar-la
lligada amb cadena i cadenat a on s’estipuli.

-

Caldrà complir tots els requeriments que indiqui el fabricant.

Segona.- Serà a compte i càrrec exclusiu del Futbol Club Argentona la bona utilització,
transport i manipulació de la porteria de futbol 11 transportable, segons les directrius
anteriorment esmentades.
Tercera.- L’entitat Futbol Club Argentona haurà d’incorporar a la seva assegurança de
responsabilitat civil la utilització, transport i manipulació d’aquesta porteria de futbol 11.”
Per tot això exposat, en l’exercici de les atribucions que tinc conferides, vinc a decretar el
següent:
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-

El Futbol Club Argentona podrà utilitzar, transportar i manipular la porteria de futbol
11 transportable anteriorment esmentada per fer els entrenaments dels equips de
l’entitat.

-

La porteria de futbol 11 transportable haurà d’anar prevista d’un sistema de rodes
per facilitar el trasllat de la pròpia porteria, així com unitats de contrapès per llastrar
la base de la porteria anteriorment citada.

-

Aquesta utilització, transport i manipulació anirà segons les següents directrius:

-

Les porteries s’hauran de transportar amb un sistema de rodes que també s’han
d’adquirir amb la compra de l’element.
En cas que, pels motius que sigui, aquest transport s’hagi de fer sense les rodes,
caldrà 8 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 d’adquirir 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
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Primer: Autoritzar a l’entitat Futbol Club Argentona la ubicació de la porteria de futbol 11
homologada al Camp de Futbol Municipal d’Argentona, així com la utilització, transport i
manipulació sense prestació econòmica i d’acord amb les següents condicions.
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fet servir, per guardar-los al lloc on s’estipuli. Pel que fa a la porteria, caldrà deixar-la
lligada amb cadena i cadenat a on s’estipuli.
-

Caldrà complir tots els requeriments que indiqui el fabricant.

-

Serà a compte i càrrec exclusiu del Futbol Club Argentona la bona utilització,
transport i manipulació de la porteria de futbol 11 transportable, segons les
directrius anteriorment esmentades.

-

L’entitat Futbol Club Argentona haurà d’incorporar a la seva assegurança de
responsabilitat civil la utilització, transport i manipulació d’aquesta porteria de futbol
11.

Segon: L’autorització queda supeditada a la bona pràctica de les directrius i recomanacions
que es desprenen de l’informe del Tècnic d’Esports.
Tercer: Notificar els presents acords a l’entitat Futbol Club Argentona al efectes oportuns,
als Serveis Personals, Territorials i de Transparència d’aquest Ajuntament.
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Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
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