Es fa públic que ha esdevingut aprovat definitivament el Reglament d’ús de les
instal·lacions esportives municipals de Puig-reig, aprovat pel Ple de la corporació, en
sessió celebrada el dia 2 de febrer de 2021 al no haver-se presentat al·legacions en el
termini d’informació pública.
Text del Reglament:

https://bop.diba.cat

Procediment: Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Puig-reig
Exp: 1667/2020

A

EDICTE

Article 2. Són instal·lacions esportives municipals tots els edificis, camps, recintes i les
dependències municipals, destinats a la pràctica de l’activitat física i l’esport, tant si tenen
un caire competitiu com no.
Tenen la mateixa consideració els béns mobles destinats a aquesta finalitat i adscrits al
Servei d’Esports d’aquest Ajuntament.
Article 3. A cadascuna de les instal·lacions s’hi podrà practicar aquells esports a què
estiguin específicament destinades. També podran practicar-se’n d’altres o altres
activitats no esportives, sempre que tècnicament sigui possible i segons les seves
particularitats, prèvia autorització municipal que s’atorgarà discrecionalment.
Article 4. Les instal·lacions esportives municipals són béns de domini públic, afectes al
servei públic.
Capítol I Sobre les instal·lacions municipals
Apartat 1r. NORMES GENERALS
Article 5. Les instal·lacions esportives municipals adscrites a l’Ajuntament de Puig-reig
són les que es detallen a continuació, amb la següent forma de gestió a títol enunciatiu:
Instal·lació
Adreça
Gestió
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Serà d’aplicació exclusiva al conjunt de les instal·lacions esportives de titularitat pública i
municipal, ja siguin gestionades de forma directa o indirecta.
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Article 1. Aquest reglament té per objecte la regulació de l’ús i funcionament de les
instal·lacions esportives municipals de Puig-reig.
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Concepte, objecte i àmbit d’aplicació
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CAPÍTOL PRELIMINAR

Pàg. 1-11

Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Puig-reig

Pistes de voleibol

Avinguda 1 d’octubre

Directa

Pistes de petanca

Avinguda 1 d’octubre

Directa

Article 6. Les instal·lacions esportives municipals, sigui quina sigui la seva forma de
gestió, són d’accés lliure per als ciutadans, sense cap altra limitació que el pagament de
la taxa corresponent per utilitzar-les i de la naturalesa de la instal·lació.
L’accés del públic per presenciar les activitats esportives que se celebrin a les
instal·lacions esportives municipals, serà gratuït a excepció d’aquelles activitats o
competicions en què l’organitzador estableixi un pagament. Els joves i persones de la
tercera edat podran gaudir de consideracions especials.
L’accés serà sempre pels punts específics d’entrada previstos a cada instal·lació, i
sempre seguint les indicacions del conserge, organitzadors o personal autoritzat.
L'accés no serà permès si una persona està sancionada a tal efecte, reservant-se els
organitzadors el dret d'admissió.
Article 7. No està permesa l’entrada d’animals a les instal·lacions esportives municipals.
Tan sols, i de forma excepcional, podran accedir-hi aquells animals que formin part de
l’activitat i sempre que observin les mesures adients, de seguretat, d’higiene i altres, tant
per a les persones com per al mateix animal. En aquests casos caldrà un permís de
l’Ajuntament de Puig-reig.
Els gossos pigall tindran accés a totes les instal·lacions esportives municipals on pugui
accedir el seu responsable, segons normativa vigent.
Article 8. Les instal·lacions esportives municipals tenen com a objectiu principal la
pràctica dels tipus d’esports següents:
• Esport d’iniciació.
• Esport federat/de competició.

A

Directa
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Ctra. Berga / Les Afores

Pàg. 2-11

Camp de futbol municipal

CVE 202110055002

Indirecta

Data 21-4-2021

Avinguda 1 d’octubre
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Pavelló municipal

• Activitats esportiva de lleure.
• Esport de salut: gent gran, adults…

B

• Educació física escolar.

Apartat 2n. LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Article 11. La gestió de les instal·lacions esportives municipals podrà tenir diferents
fórmules entre la gestió directa o indirecta que preveu la normativa.
A mode enunciatiu:
✔
La gestió, el control de la utilització i la conservació de la instal·lació del pavelló el
farà l’adjudicatari de la gestió del servei públic municipal de piscina i pavelló. Aquest,
serà responsable del coneixement i control de tot el funcionament de la instal·lació.
Les regidories d’esports i cultura hauran de donar el vist i plau a les propostes
d’organització d’actes esportius o culturals respectivament, tenint en compte que la
pista poliesportiva gran s’utilitzarà preferentment per activitats esportives i que la
pista poliesportiva petita serà polivalent. Per al bon funcionament de les instal·lacions
es crearà un calendari virtual, entre el responsable del pavelló i el regidor d’esports,
per tal de coordinar els possibles actes sobrevinguts.
✔
La gestió, el control de la utilització i la conservació del camp municipal de futbol el
farà el C.E.Puig-reig que estarà regulat mitjançant una llicència amb la condició
d’entitat esportiva sense ànim de lucre, legalment constituïda i inscrita en el Registre
d’Entitats de l’Ajuntament de Puig-reig i en el Registre d’Associacions Esportives de
la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya o en el Registre de la
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
✔
La gestió, el control de la utilització i la conservació de les pistes de vòlei platja
serà compartit entre l’entitat del Volei Puig-reig i l'Ajuntament de Puig-reig.
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La gestió, el control de la utilització i la conservació de les pistes de petanca serà
compartit entre l’entitat del Club Petanca Puig-reig i l'Ajuntament de Puig-reig.

Article 12. La regulació de cada forma de gestió serà determinada d’entre les previstes
per la legislació aplicable a les corporacions locals.

B

✔

Pàg. 3-11

Seran els usuaris qui respondran del risc d’accident així com dels accidents produïts per
un mal ús de les instal·lacions i el seu material.
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En cas que la instal·lació sigui utilitzada per tercers, en qualsevol tipus d’activitat,
s’exigirà a l’organitzador una assegurança que cobreixi els possibles danys.
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Article 10. L’Ajuntament de Puig-reig compta amb una assegurança de responsabilitat
civil pels danys que es puguin produir derivats de l’ús de les instal·lacions esportives
municipals i per les activitats organitzades per ell mateix.
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Article 9. En l’activitat de club, tindrà prioritat aquell que a més d’entrenar faci competició
–independentment de la freqüència marcada per la Federació corresponent- davant dels
que només entrenen o fan competició.

A

• Serveis propis del Servei d’Esports.

Article 14. Seran considerats usuaris de les instal·lacions esportives municipals totes
aquelles persones o organitzacions que pertanyin a una o diverses de les categories que
es detallen a continuació:
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Apartat 3r. SOBRE ELS USUARIS
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El regidor d’Esports s’obliga a donar una resposta per escrit en el termini no superior a
15 dies.

A

Article 13. Qualsevol queixa, observació o suggeriment referent a l’estat de la instal·lació
o gestió, es podrà fer inicialment al conserge de forma verbal o per escrit mitjançant el
correu electrònic al regidor d’Esports o mitjançant entrevista personal amb el regidor
d’Esports.

•Grups o col·lectius, amb finalitats esportives o no, amb afany de lucre o no
• l’Ajuntament mateix
En l’ús de les instal·lacions esportives municipals de Puig-reig, sempre tindran
preferència els usuaris i les entitats locals davant de entitats o persones d’altres
poblacions. Dins l’horari d’obertura al públic tindran preferència, en primer lloc, les
escoles, en segon lloc, les associacions de gent gran i en tercer lloc, les altres
associacions.
Article 15. L’usuari, sempre que aboni les taxes municipals corresponents a cada
instal·lació, té dret a utilitzar les instal·lacions esportives municipals.
L’usuari està obligat a acreditar aquest pagament sempre que li sigui requerit per l’entitat
organitzadora.
Article 16. Cap usuari pot fer ús de les instal·lacions esportives municipals sense
autorització prèvia, tramitada per l’ajuntament.
Article 17. Tots els usuaris de les instal·lacions esportives municipals de Puig-reig
queden sotmesos a aquest Reglament d’ús, així com a les lleis que afectin la pràctica de
l’activitat que s’hi porti a terme.
Article 18. L’accés al terreny de joc, vestidors i dependències annexes està restringit
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• Usuaris individuals
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•Usuaris dels diferents programes o activitats organitzades pel Servei d’Esports
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• Centres escolars de Puig-reig
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• Clubs o entitats esportives de Puig-reig

En cas que els sol·licitant siguin menors d’edat, una persona major d’edat haurà de fer la
sol·licitud qui ostentarà la responsabilitat en relació a l’ús que es realitzi.
Article 21. Les sol·licituds d’ús seran de dos tipus diferents:
a. Anuals o periòdiques
Són aquelles que fan referència a l’activitat de tota la temporada o curs escolar
(entrenaments i partits).
a.1. La sol·licitud s’ha de presentar cada any dins el mes de juliol, mitjançant la instància
general. El regidor d’Esports donarà resposta abans del dia 31 de juliol. La no
presentació de la sol·licitud dins el termini establert comportarà la possible cessió dels
horaris que no han estat concedits anteriorment. El calendari dels horaris d’utilització es
confeccionaran un cop siguin contrastades les diferents sol·licituds de cada instal·lació i
utilitzant criteris tècnics i esportius.
a.2. Les entitats que no facin la seva sol·licitud dins el termini previst hauran d’acomodarse, posteriorment, als horaris lliures.
a.3. Tindran preferència en l’ús de les instal·lacions esportives municipals, els clubs que
les utilitzin habitualment.
a.4. Els clubs locals, donats d’alta en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Puig-reig,
no abonaran l’import de les taxes municipals per utilització de les instal·lacions,
interpretant-se aquest import com una subvenció no monetària.
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Article 20. Totes les autoritzacions d’ús s’han de fer emplenant preferentment de forma
telemàtica el model normalitzat habilitat a l’efecte a la web de l’Ajuntament i en cas
d’absència d’aquest la instància general. L’autorització correspondrà a l’Alcalde o òrgan
en qui delegui i es farà sempre per escrit.

Data 21-4-2021

Apartat 4t. SOL·LICITUD I AUTORITZACIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS
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Article 19. Altres persones relacionades amb el club usuari, o amb l’activitat que es
desenvolupi, podran accedir a vestidors o terreny de joc, sempre que siguin autoritzades
pel delegat de camp en el moment de la competició o pel conserge o persona
responsable en aquell moment, i sempre que les circumstàncies ho aconsellin.
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És obligat l’ús de calçat esportiu adequat per accedir a la pista o terreny de joc; a més,
s’haurà d’utilitzar sempre un calçat diferent del que es porti al carrer.

A

únicament i exclusiva als esportistes, equip tècnic, delegat de camp, àrbitres i assistents.
L’accés a vestidors es farà en la forma que s’indiqui en cada cas. Per entrenaments, 30
minuts abans de l’hora establerta i per partits 1 hora abans de la competició. En acabar
l’entrenament i partits, s’utilitzaran com a màxim 30 minuts i caldrà deixar-los nets.

b. Puntuals

b.2. Les sol·licituds es faran per instància general a l’ajuntament de Puig-reig 15 dies
abans de la celebració de l’acte, el qual contactarà amb el sol·licitant dins els propers 5
dies hàbils.
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b.1. Poden ser activitats realitzades pels mateixos usuaris que tenen autorització anual i
que celebrin una activitat puntual, o nous usuaris que necessitin les instal·lacions per a la
celebració d’una activitat de dies.

A

Són aquelles que es celebren entre 1 i 7 dies a l’any.

b.7. Altres situacions: les que regula l'article 13 d'aquest Reglament.
• El personal responsable del Servei d’Esports podrà procedir al tancament total o parcial
d’una instal·lació quan per raons climatològiques, de manteniment o de seguretat
consideri que existeix algun risc per a les persones o per a les instal·lacions.
Article 22. En el moment de la utilització de les instal·lacions hi ha d’haver un
responsable que representi l’entitat i que serà un directiu, entrenador, delegat de camp,
mestre però en cap cas podrà ser els alumnes o esportistes sols. L’entrenador és el
responsable del comportament dels jugadors dins de les instal·lacions, inclosos els
vestidors.
Article 23. En cas d’assistència de públic, espectadors o acompanyants, l’usuari haurà
de garantir l’ordre i el comportament cívic així com la seguretat de tots ells.
Article 24. Els usuaris que participin en una competició han d’entregar al regidor
d’Esports el calendari abans de començar i amb temps suficient, per tal que aquest pugui
ordenar totes les competicions en una planificació general.

CVE 202110055002

b.6. Les activitats no esportives celebrades pels clubs/entitats, comportaran la despesa
de neteja a càrrec de l’entitat.
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b.5. Una vegada autoritzada una sol·licitud puntual, en el cas que sigui preceptiu, s’haurà
d’abonar la taxa municipal corresponent en acabar l’activitat si és un club esportiu o
abans de l’activitat si és un particular.
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b.4. Les activitats esportives prevaldran sobre qualsevol altra activitat, sempre a criteri de
l’Ajuntament.
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b.3. Les autoritzacions dependran de les disponibilitats horàries per poder fer l’activitat.

B

Article 25. Les modificacions en les jornades de competició (tant de data com d’horari)
s’han de notificar amb temps suficient i sempre estaran supeditades a la disponibilitat de
la instal·lació.
Apartat 5è. DEL MATERIAL DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I

DELS ESPAIS NO ESPORTIUS

En cap cas quedarà exempt de les responsabilitats derivades de les actuacions davant
l’Administració pública o altres particulars.
Article 27. Els usuaris podran dipositar material esportiu a les instal·lacions, sempre que
no representi un perill i sota la seva responsabilitat. L’Ajuntament no es fa responsable
dels desperfectes o robatoris que es produeixin.
Article 28. Tots els usuaris de les instal·lacions esportives municipals són responsables
de posar i treure el material esportiu utilitzat un cop acabada la l’activitat a la instal·lació.
Article 29. Els clubs i les entitats esportives locals podran disposar de magatzems o
espais d’oficina, sempre segons disponibilitat d’aquests espais.
Apartat 6è. DE LES CLAUS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
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Article 32. El pagament dels ingressos municipals és obligatori per a tots els usuaris que
no estiguin registrats al registre d’entitat del municipi o siguin d’altres municipis. Quan
sigui el mateix Ajuntament l’usuari, el Servei organitzador es farà càrrec de la major
despesa ocasionada.
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Article 33. L’adjudicatari de la gestió de les instal·lacions esportives municipals no
percebrà cap quantitat per a l’ús del pavelló per part de les entitats esportives, culturals o
educatives autoritzades per l’Ajuntament, doncs aquest ús gratuït es considera part de la
subvenció que l’Ajuntament atorga a aquestes entitats.

B

Article 30. L’Ajuntament entregarà UNA clau al president de l’entitat. Aquesta situació no
autoritza cap membre del club a utilitzar la instal·lació fora dels horaris acordats ni per a
altres finalitats que les establertes. L’incompliment pot ser causa de retirada de la clau.

Pàg. 7-11

Serà l’usuari mateix qui corri a càrrec de la reposició si aquest actua individualment.
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El material específic de cada modalitat esportiva serà propietat de cada entitat. En cas de
la incorrecta utilització del material de les instal·lacions, si es malmet, l’entitat a qui
representi l’esportista es farà càrrec de la reposició corresponent.
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Si aquest material ha de sortir de la instal·lació, la sol·licitud es presentarà per escrit.

A

Article 26. Tots els usuaris de les instal·lacions esportives municipals tenen dret a fer
servir el material general disponible a cada instal·lació. En cas de material fungible, es
sol·licitarà puntualment al conserge.

Apartat 7è. APLICACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS
Article 31. Els ingressos municipals per la utilització de les instal·lacions esportives
municipals són determinats per les “Ordenances fiscals i preus públics” aprovats cada
any pel Ple de l’Ajuntament de Puig-reig.

Apartat 8è. SOBRE LA PUBLICITAT
Article 37. Serà facultat de l’ENTITAT gestionar la publicitat, física o per megafonia,
existent a la instal·lació esportiva els beneficis dels quals es destinaran a la gestió del
club. En tot cas, la instal·lació de publicitat a l'equipament requerirà autorització de
l’Ajuntament. L’entitat que gestioni la publicitat serà la responsable en relació a la
publicitat que s’exposi. L’Ajuntament no ostentarà sobre la mateixa.

A
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Article 36. En cas que l’ús es prevegi per un aforament superior a 50 usuaris o per més
de dos dies caldrà dipositar una fiança de 600€. Si el seu ús és inferior a 20 usuaris
hauran de dipositar una fiança de 50€. Qualsevol desperfecte que pugui ocasionar a les
instal·lacions o el no compliment de la resta de les normes es pagaran amb la quantitat
dipositada. Les entitats i associacions del municipi no dipositaran fiança.
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Article 35. Quan les taxes no s’hagin fet efectives en el venciment del període de
pagament voluntari, es revocarà l’autorització d’ús.
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Article 34. Quan per causes no imputables a l’usuari que ja ha abonat la taxa, l’activitat
no es pugui celebrar, aquest usuari podrà demanar el retorn de l’import abonat. Si el
motiu de la no celebració de l’activitat és per causa aliena a l’Ajuntament de Puig-reig,
l’usuari tan sols abonarà les despeses reals provocades fins aquell moment i es retornarà
la resta abonada.

Article 38. L’Ajuntament podrà cedir, sota contracte administratiu especial, l’explotació
dels establiments dedicats a la venda de consumibles que es trobin dins o annexos a les
instal·lacions esportives municipals.
Aquest contracte o llicència obligarà els establiments, que observaran la normativa vigent
sobre això en tot moment.
En cas de no complir amb la normativa legal vigent o incórrer en incompliment d’algun
precepte legal, l’Ajuntament podrà retirar la concessió, sense prejudici d’altres accions
legals i sense tenir dret, el concessionari, al cobrament de cap indemnització.
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Apartat 9è. SERVEI DE BAR. LIMITACIONS ESPECÍFIQUES

B

Article 40. La concessió del permís per a la celebració d’un acte el pavelló no implica ni
inclou el permís d’instal·lar un servei de bar; en el seu cas el permís per instal·lar un bar,
s’ha de demanar de manera independent.

Article 43. Es podrà accedir amb begudes a totes aquelles zones en què aquesta
actuació no estigui restringida. Totes les begudes s’han de servir sempre en gots de
plàstic, i per tant no es podran utilitzar ni introduir a la instal·lació envasos de vidre ni
metàl·lics.
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Article 42. A les instal·lacions esportives municipals amb servei de bar, sigui permanent
o provisional, no es podrà vendre ni consumir, sota cap concepte, begudes alcohòliques
ni tabac.

Pàg. 9-11

Paral·lelament està prohibit fumar a totes les instal·lacions cobertes i en les
dependències tancades de qualsevol instal·lació descoberta (vestidors, passadissos,
magatzems, consergeria…).

A

Article 41. En la resta d’instal·lacions esportives el consum de tabac s’ajustarà el que
prevegi la normativa vigent.

Article 45. No és permès vendre ni menjar productes amb esclòfia dins les instal·lacions
esportives municipals.
Article 46. Aquestes limitacions, que han d’estar assenyalades en la retolació de les
diferents instal·lacions i espais, es marcarà en funció de la normativa legal vigent.
Apartat 10è. DEL SEGUIMENT I CONTROL DEL REGLAMENT
Article 47. El seguiment i control d’aquest Reglament s’efectuarà de la manera següent:
a. És el conserge o responsable de cada instal·lació qui té l’autoritat per actuar per
l’estricte compliment d’aquesta normativa, notificant al responsable d’instal·lacions les
situacions que consideri.
b. Serà l’Alcalde o l’òrgan en qui delegui qui en última instància resoldrà les resolucions i
sancions provisionals aplicades.
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Seran els responsables del club que està realitzant la seva activitat, els qui vetllaran per
aquest punt.
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Article 44. La persona que no compleixi el que disposen el punts anteriors, serà invitada
a consumir el tabac i la beguda en els llocs autoritzats. En cas de negar-se podrà ser
expulsada de la instal·lació en acolliment del dret d’admissió.
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Serà responsabilitat dels gestors del bar vetllar per aquest compliment.

Si l’organitzador és un tercer en conveni amb l’Ajuntament serà el Servei signant del
conveni qui es responsabilitzarà i vetllarà per l’activitat. En els casos de “lloguer” tramitat

B

Quan l’activitat que es realitzi dins una instal·lació municipal sigui organitzada per
l’Ajuntament, serà l’organitzador de la mateixa qui vetllarà i es responsabilitzarà de
l’activitat i de l’organització.

per l’Ajuntament, serà aquest el responsable. A excepció dels dos primers casos, sempre
serà necessària la llicència municipal per la celebració de l’activitat.

Apartat 12è. DEL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS
Article 50. Els usuaris tenen dret de rebre les instal·lacions esportives municipals en bon
estat de manteniment i neteja, i l’obligació de conservar-les.
Article 51. El regidor d’Esports, amb la col·laboració del Servei d’Obres i Projectes, farà
el seguiment del pla de manteniment i l’actualitzarà cada any, concretant els plans
específics per als diferents períodes de l’any. El conserge i el regidor d’Esports seran els
que tindran cura, en primera instància, del manteniment de les instal·lacions derivant, si
és el cas, les actuacions a realitzar a empreses especialitzades.
Els treballs de neteja sempre aniran a càrrec de l’empresa o entitat organitzadora de
la/les activitats puntuals.

Apartat 13è. AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS I ALTRES USOS NO ESPORTIUS
Article 52. Existiran diferents tipus d’ús, segons les activitats a celebrar:
a. Per a activitats esportives. Es presentarà una instància a l’Ajuntament de Puig-reig.
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Article 49. En cas de produir-se actuacions violentes dels espectadors (siguin locals o
no) i el club organitzador de l’activitat esportiva no actuï amb contundència, l’Ajuntament
de Puig-reig es reserva la potestat de prohibir l’accés a les instal·lacions esportives a
aquella o aquelles persones i de fer complir la sanció a l’entitat esportiva involucrada.

Data 21-4-2021

L’Ajuntament de Puig-reig no respondrà ni civilment ni penalment dels danys que es
derivin d’aquests actes.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 48. Tots els usuaris que no compleixin el que disposa aquest “Reglament d’ús de
les instal·lacions esportives municipals de Puig-reig i en facin mal ús de les instal·lacions
o del material dipositat, actuï en contra dels conserges o altres persones lligades al
Servei d’Esports o de la resta d’usuaris, han de respondre davant dels organismes
competents dels seus actes, segons la normativa vigent que sigui d’aplicació.

A

Apartat 11è. DE LES FALTES: AMONESTACIONS I SANCIONS

b.1. Concerts musicals de gran envergadura (inclou revetlles o semblants superiors a
1.000 espectadors). Es presentarà una instància a l’Ajuntament de Puig-reig.

B

b. Per a activitats no esportives, d'acord amb els requisits que es determini per part de
l’Ajuntament. Es presentarà una instància a l’Ajuntament de Puig-reig.

analitzar la viabilitat de l’espectacle. És presentarà una instància a l’Ajuntament si es
preveu factible de portar a terme.
Article 53. En cas que l’activitat extraordinària estigui sotmesa a la normativa
d’espectacles o activitats públiques o requereixi d’altre autorització que l’habiliti s’haurà
de presentar la documentació i complir els requisits que en ella s’estipuli.
Disposició derogatòria
Queda derogada qualsevol Ordenança o Reglament previ d'igual o inferior rang d’ús de
les instal·lacions esportives municipals de Puig-reig

Puig-reig, 13 d’abril de 2021

https://bop.diba.cat
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Alcalde
Josep Maria Altarriba Roca
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b.4. Fires, festivals, sopars i altres semblants. Caldrà realitzar un contacte previ per
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b.3. Festes, balls i altres activitats musicals. Caldrà realitzar un contacte previ per
analitzar la viabilitat de l’espectacle. És presentarà una instància a l’Ajuntament si es
preveu factible de portar a terme.

Data 21-4-2021

b.2.Concerts musicals de petita envergadura. Caldrà realitzar un contacte previ per
analitzar la viabilitat de l’espectacle. És presentarà una sol·licitud a l’Ajuntament si es
preveu factible de portar a terme.

A

Caldrà realitzar un contacte previ per analitzar la viabilitat de l’espectacle. És presentarà
una instància a l’Ajuntament si es preveu factible de portar a terme.
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