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Ass: Autorització ús espais municipals per a la realització de Casals d’Estiu 2020 
Penya Blau Grana

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que l'entitat de la Roca del Vallès, Penya Blaugrana de la Roca, sol·liciten 
l'autorització d'ús 'equipaments esportius municipals per l'organització del casal 
d'estiu 2020 que la mateixa entitat organitza.

Atès que l'entitat va fer la petició a través de la instància numero 2020/3434 i la 
2020/4646.

Atès que la documentació adjunta a les instàncies referent al casal, són les 
següents:

- Projecte del casal.

- Certificat sobre protecció de dades personals.

- Certificat segons es compleix amb el Decret 267/2016.

- Certificat segons es disposa de tots els certificats negatius de delictes sexuals dels 
professionals i col·laboradors del casal.

.Atès que la normativa aplicable és la següent:

- Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les 
quals participen menors de 18 anys.

- Resolució TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s'adopten mesures 
extraordinàries destinades a les activitats d'educació en el lleure en les que 
participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la Covid-19.

- Nous elements d'actualització i reforç dels protocols de les activitats de lleure 
educatiu del 2020 en el context de la pandèmia Covid-19, de data 16 de juny del 
2020.

- I totes les guies, protocols i recomanacions publicada e aquesta web: 
https://www.estiuamblleure.cat.

Atès que la petició d'espais esportius són els següents:

-Camp de futbol de Santa Agnès de Malanyanes

-Accés diari a la piscina d'estiu de Santa Agnès de Malanyanes

-Ús diari de la pista de pàdel
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Vist l’informe del director del Centre Esportiu Municipal de data 3 de juliol de 2020.

Es per tot això que, 

RESOLC :

PRIMER. Autoritzar la cessió dels següent espais esportius demanats per part de 
l'entitat Penya Blaugrana de la Roca del Vallès per a realitzar el casal d’estiu fins el 
31 de juliol de 2020, quedant condicionades a què compliran amb tot l'estipulat en 
aquesta resolució i tota la normativa que els vincula com entitat organitzadora i 
promotora:
-Camp de futbol de Santa Agnès de Malanyanes
-Accés diari a la piscina d'estiu de Santa Agnès de Malanyanes
-Ús diari de la pista de pàdel

SEGON. L'entitat organitzadora haurà de seguir els criteris generals del 
departament de salut per a l'organització de les activitats esportives. Utilitzaran el 
model de la direcció General de Joventut per garantir unes mesures òptimes per a 
totes les persones relacionades en el dia a dia del casal.

TERCER. Que l’entitat Penya Blaugrana de la Roca ha de presentar la següent 
documentació següent dins els 3 dies naturals posteriors a la recepció d’aquest 
acord:

- Pòlissa d'assegurança.
- Notificació de la Generalitat que autoritza l'activitat.
- Certificat segons l'entitat organitzadora es responsabilitza de danys ocasionats per 
la mateixa activitat realitzada durant el casal..

QUART. Notificar aquests acords a l’entitat PENYA BLAU-GRANA DE LA ROCA.

CATORCÈ. Informar d’aquests acords a l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones, 
a Obres i Serveis, a la Policia Local i al responsable del Centre Esportiu Municipal.
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