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AMICU
Luis Criado
Av. Pompeu Fabra, 58 bl. C 2on3a
08880 Cubelles

ASSUMPTE: notificació Decret de l'Alcaldia

-

Presidéncia.

Us notifico que l'Alcaldia - Presidéncia ha dictat el Decret núm. ¿r.1112015 de data 29
de maig de 2015, del següent tenor literal:

DECRET DE L'ALCALDIA

NUM.

/20I5

Vista la sol licitud presentada pel Sr. Antonio Morente Muñoz amb DNI 372456368,
President de l'Associació de Minusválids iCuidadors, iel Sr. Luis Criado Navarro amb
DNI 056276325, en representació de l'Associació de minusválids icuidadors AMICU,
amb registre d'entrada núm. 2015/5101, de data 26 de ma¡g de 20'15, en la qual
sol licita l'ús puntual de l'espai municipal Jardins de la Casa del Polígon els dissabtes
del mes de juliol de 2015 de les 10:00h. a les 12:00h. per fer un taller de reciclatge
inclusiu dirigit a persones amb i sense discapacitat, sense límit d'edat i a la gent gran.
Es sol licita col laboració per poder oferrr entrepans als nens.
Vist I'informe del Coordinador de Comunicació i Protocol, núm. 3'll2015 de data 28 de
ma¡g de 2015.

Atés que mitjangant decret d'alcaldia núm. 2912015, de 27 de gener, s'ha resolt
nomenar a la Sra. Trinidad Hernández Bordallo secretária de la corporació amb
carácter accidental,

HE RESOLT:

Primer.- Autoritzar a I'Associacló de Minusválids iCuidadors, a fer ús puntual del
recinte exterior de l'espai mun¡cipal Jardins de Ia Casa del Polígon, els dissabtes del
mes de juliol de 20'15, per fer un taller de reciclatge inclusiu dirigit a persones amb i
sense discapacitat, sense límit d'edai ia la gent gran. S'hauran de respectar les
condicions següents:

-

El volum máxim de la música (si hi ha) haurá de ser de 85 db. f¡ns a l'horari de
finalització de l'activitat. En tot cas isi hagués reiteració de queixes per
molésties ocasionades, s'hauran de seguir les indicacions dels Agents isi
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:

-

-

s'escau ser suspesa, amb els advertiments legals respecte de l'incompliment
de les mateixes.
Es prestará especial atenció a que el consum de begudes es faci d'acord amb
les limitacions que estableix la Llei 2011985, de 25 de juliol, de prevenció i
assisténcia en matéria de substáncies que poden generar dependéncia, en
especial pel que respecta a menors de divuit anys.
Les begudes i menjars, si hi han, hauran de servir-se en peces de plástic.
| 'ocnai nn oc roali+zi I'activitat haurá de ser netejat pels responsables de I'acte,
un cop finalitzat, de les possibles restes de gots id'altres residus produits a la
festa, s'haurá d'entregar en les mateixes condicions de neteja que se'ls ha
Iliurat..

S'haurá de ienir en compte alld que preveu el Decret 6411195 sobre mesures
de prevenció d'incendis forestals a adoptar en terrenys forestals, especialment
relat¡u a la prohibició d'encendre foc en terrenys forestals r la franja de 500 mts.
que I'envolta.

Segon.- Atés que el Dept. de Comunicació iProtocol no té competéncies en matéria
soc¡al, pel que fa a la petició de col.laboració per poder oferir entrepans als nens
s'hauran de dirigir als organismes competents en aquesta matéria.

Tercer.' Notrficar-ho al Sr. Luis Criado i informar-li que la clau caldrá recollir-la

el

mateix dia a la Policia Local presentant Ia notificació del Decret de l'Alcaldia autoritzant
I'acte.

Quart.- Comunicar-ho al Coordinador de Comunicació i Protocol i al Departament de la
Policia Local als efectes corresponents
Cantra aquest acte administratiu, que és def¡n¡tiu en via admínistrativa, podeu ¡nterposar, en el
term¡ni de dos rnesos a comptar des del dia segúent al de la recepc¡ó d'aquesta notificació,
recurs contenciós adm¡nistrat¡u davant el Tríbunal Superíor de Justíc¡a de Catalunya.

No abstant es podr¿ presentar recurs potestat¡u de reposició davant l'órgan que I'ha d¡ctat en el
termini d'un mes de confarm¡tat amb alló oue dísaosa I'aft¡cle 116 de la Lle¡ 30/1992 de 26 de
navembre. Transcorregut un mes sense haver-se notificat la resoluc¡ó del recurs potestat¡u de
repas¡c¡ó es podrá
el recurs contenc¡ós - adm¡nistrat¡u en els termes establefts a l'art¡cle
46.4 de la Llei 29/19Q8 de 13 de juliol (LRJCA)
La qual cosa se

tifica oel vostre coneixement.
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