DECRET
Vist l’escrit de data 2 de novembre de 2016 presentat per l’entitat Diables d’Argentona, on
sol·licita permís per fer foc pel sopar popular a Can Doro concretament en el tram del
carrer Gran entre la cantonada del carrer dels Rosers i carrer Sant Julià, el proper dia 5 de
novembre de 2016 amb motiu de la celebració de la V Trobada de Percussió de Foc i en
col·laboració amb Correllengua Argentona, i vist l’informe favorable del 3 de novembre
de 2016 del Tècnic de Medi Ambient que literalment diu:
“Assumpte:
Sol·licitud per fer una botifarrada popular a instància de l’entitat diables d’Argentona, a
can Doro el 5 de novembre de 2016.
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Antecedents:
• Es sol·licita autorització fer una botifarrada amb brases el proper 5 de
novembre a Can Doro.
Conclusions:
La ubicació (a més de 500 mts de zones forestals), morfologia de la plaça i tipus de foc el
risc d’incendi és baix. Tot i això el foc s’haurà de fer evitant al màxim la proximitat a
l’arbrat, vehicles, façanes, cablejats i altres elements presents a l’indret. S’aconsella fer-lo
sobre graelles alçades o bidons habilitats a l’efecte. En tot cas caldrà deixar la plaça neta
un cop finalitzat l’acte. Els residus es gestionaran de forma correcta.”
Per tot això, vinc en decretar els següent:
Primer.- Autoritzar a l’entitat Diables d’Argentona, a fer un sopar el dia 5 de novembre de
2016 amb motiu de la celebració de la V Trobada de Percussió de Foc i en col·laboració
amb Correllengua Argentona, de conformitat amb la motivació continguda en els
antecedents del present decret, i amb subjecció a les següents condicions:
•

El foc es farà a Can Doro evitant al màxim la proximitat a l’arbrat, vehicles,
façanes, cablejats i altres elements presents a l’indret i deixant l’espai net un
cop finalitzat l’acte. S’aconsella fer-lo sobre graelles alçades o bidons habilitats
a l’efecte. En tot cas caldrà deixar la plaça neta un cop finalitzat l’acte. Els
residus es gestionaran de forma correcta.

•

El sopar es portarà a terme sota l’única responsabilitat dels organitzadors, que
hauran de controlar-la i articular els mecanismes necessaris per no causar
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danys o perjudicis a tercers o als bens privats o públics, amb total indemnitat
per l’Ajuntament d’Argentona.
Per la realització de l’activitat s’entendran acceptades tàcitament aquestes condicions.
Segon.- Notificar els presents acords a l’interessat i donar trasllat a la Policia Local pel seu
coneixement i efectes.
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Ho mana i signa, l’alcalde d’Argentona, el Sr. Eudald Calvo Català
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