EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL

CIUTAT D’AMPOSTA

NORMES REGULADORES DE LA CESSIÓ DE L’ÚS A PARTICULARS DE LES CARPES
DE PROPIETAT MUNICIPAL

1.- Destinataris del servei.
Podran efectuar la sol·licitud per disposar d’aquest recurs les entitats socials,
culturals, educatives, juvenils, veïnals, esportives i altres institucions, comerços i
empreses amb llicència d’establiment vigent del municipi d’Amposta que
requereixen d’un espai.
2. Condicions per a la sol·licitud
1. La sol·licitud s’ha de realitzar a l’Ajuntament d’Amposta en un període
d’antelació no inferior a 15 dies de la data en la que es realitzi l’activitat.
2. La sol·licitud a emplenar es facilitarà a la pròpia Secretaria de l’Ajuntament
d’Amposta i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat.
3. L’empresa amb qui l’Ajuntament contracti els serveis s’encarregarà del muntatge
i desmuntatge de les carpes. El cost dels serveis de muntatge i transport de les
carpes serà abonat directament per l’entitat sol·licitant a l’empresa encarregada de
la realització d’aquests serveis.
4. L’empresa contractada per l’Ajuntament revisarà les carpes un cop finalitzada
l’activitat, per veure’n l’estat. El mal ús de les carpes, que impliqui un
deteriorament d’aquestes, repercutirà econòmicament contra la fiança a la qual
aquesta cessió està afectada.
5. Es pagarà una fiança per l’ús de les carpes amb els següents imports:
- 1 a 5 carpes: 80 €
- 6 a 10 carpes: 100 €
- 11 a 16 carpes: 150 €
3. Criteris per a l’autorització de l’ús de les carpes
1. Complir les condicions per a la sol·licitud.
2. En cas de coincidir una o vàries sol·licituds d’ús de les carpes el mateix dia
s’atorgarà a l’entitat que primer hagi presentat la instància al registre de Secretaria
de l’Ajuntament d’Amposta. En cas d’haver 2 o més sol·licituds de carpes per al
mateix dia, serà decisió de la Junta de Govern Local, la cessió i la distribució de les
carpes per a cadascun dels sol·licitants.
3. En cas que l’Ajuntament programi un esdeveniment propi en les mateixes dates
i coincideixi amb alguna activitat ja autoritzada, s’informarà a la mateixa per
anul·lar la reserva.
4. L’autorització s’atorgarà, previ informe de la Regidoria de mitjans de
comunicació i comerç, per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
d’Amposta subjecta al compliment de les obligacions del beneficiari.
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5. En cas que l’Ajuntament adquireixi més carpes en un futur, les normes
reguladores s’aplicaran segons la quantitat disponible.

