DECRET
Vista la instància presentada per la Sra.
, actuant en representació
de la Comissió de Festes de Sant Miquel del Cros, on sol·licita permís per fer una
barbacoa a la Plaça Salvador Dalí al veïnat del Cros, amb motiu de la Festa Major de Sant
Miquel del Cros, el proper dia 25 de setembre de 2016, i vist l’informe favorable del
Tècnic de Medi Ambient que literalment diu:

EUDALD CALVO I CATALA

•

Per tot això, vinc en decretar els següent:
Primer.- Autoritzar a
, actuant en representació de la Comissió de
Festes de Sant Miquel del Cros a fer una barbacoa a la plaça Salvador Dalí al veïnat del

AMPARO MARTIN MUYO
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L’article 15 del DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals determina:
Actuacions no permeses
En els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500
metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15
d'octubre, resta prohibit:
a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat.
Especialment no es podrà:
Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de
jardineria.
Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees
recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització
dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.

Conclusions:
La zona on es vol fer la barbacoa és a més de 500 mts de la massa forestal més propera i
per tant no hi ha risc d’incendi forestal.
Les brases es prepararan a més de 10 mts de l’arbrat de la zona i sobre un substracte de
sorra o bé sobre barbacoes alçades. En acabar es retiraran totes les restes un cop ben
apagades, deixant la zona en òptimes condicions.”

20/09/2016 Secretària
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20/09/2016 Alcalde

“Assumpte:
Sol·licitud autorització barbacoa a la plaça Salvador Dalí pel 25 de setembre de 2016.
Antecedents:
•
, en representació de la Comissió de Festes de Sant Miquel del Cros,
demana autorització per encendre una barbacoa a la plaça Salvador Dalí, el
proper 25 de setembre, en motiu de les festes del barri.
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Cros, amb motiu de la Festa Major de Sant Miquel del Cros el proper dia 25 de setembre
de 2016, de conformitat amb la motivació continguda en els antecedents del present
decret, i amb subjecció a les següents condicions:
-

-

Les brases es prepararan a més de 10 mts de l’arbrat de la zona i sobre un
substracte de sorra o bé sobre barbacoes alçades. En acabar es retiraran totes
les restes un cop ben apagades, deixat la zona en òptimes condicions.
La barbacoa es portarà a terme sota l’única responsabilitat de l’entitat
organitzadora, que haurà de controlar-la i articular els mecanismes necessaris
per no causar danys o perjudicis a tercers o als bens privats o públics, amb
total indemnitat per l’Ajuntament d’Argentona.
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EUDALD CALVO I CATALA
AMPARO MARTIN MUYO

Segon.- Notificar els presents acords als interessats i donar trasllat a la Policia Local pel
seu coneixement i efectes.

Ho mana i signa, l’alcalde d’Argentona, el Sr. Eudald Calvo Català

20/09/2016 Secretària
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20/09/2016 Alcalde

Per la realització de l’activitat s’entendran acceptades tàcitament aquestes condicions.
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