BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL
DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT BARRAQUES AMB MOTIU DE LA FESTA DEL XÈ ANIVERSARI DEL
CASAL DE JOVES I LA FESTA MAJOR DE TORDERA 2018
Objecte:
Aquestes bases tenen per objecte regular l’atorgament de llicències per a l’ocupació temporal del
domini públic mitjançant barraques (barres de bar) amb motiu de la Festa del 10è Aniversari del
Casal de joves i de la Festa Major de Tordera 2018. Aquestes tindran lloc al mirador de la Plaça de
l’Església, amb la finalitat de donar suport a aquelles entitats sense ànim de lucre que organitzen
activitats per als ciutadans del municipi.

La barraca (barra de bar) de la Festa del 10è Aniversari del Casal de joves es realitzarà a la Plaça de
l’Església el dia 19 de maig de 2018. Les barraques (barres de bar) de la Festa Major de Tordera
2018 tindran lloc al mirador de la plaça de l’Església, els dies 14, 23, 24 i 25 d’agost de 2018.
El nombre de llicències de barraques serà atenent a les següents opcions:
a) Pel dia 19 de maig, màxim 1.
b) Pel dia 14 d’agost, màxim 2.
c) Pels dies 23, 24 i 25 d’agost, màxim 4.

Requisits:
Podran optar a muntar una barraca les entitats del municipi sense ànim de lucre amb seu oberta a
Tordera i que hagin presentat els seus estatuts a l’Ajuntament degudament inscrits a l’organisme
competent.

Sistema d’adjudicació:
-

Es podrà optar a sol·licitar una llicència de l’ocupació temporal del domini públic destinat
a barraques el dia 19 de maig (opció A) en motiu de la Festa del 10è Aniversari del Casal de
joves. Aquesta adjudicació funcionarà de manera diferenciada a l’atorgament de llicències
en motiu de la Festa Major.
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-

Es podrà optar a sol·licitar una llicència de l’ocupació temporal del domini públic destinat a
barraques el dia 14 d’agost (opció B) o els dies 23, 24 i 25 d’agost (opció C) en motiu de la
Festa Major 2018. Les entitats poden presentar instància per a participar a les dues opcions
(B i C) però, si són beneficiaries d’ambdues hauran d’optar per una d’elles (opció B o C).

La Regidoria de Joventut podria valorar l’opció de que les entitats beneficiàries en les dues
opcions (B i C) puguin obtenir una llicència de l’ocupació temporal del domini públic
destinat a barraques durant la totalitat dels dies proposats, en el cas que no hi hagi
suficients entitats interessades en obtenir un espai destinat a barraques.

Per optar a una llicència de barraques, les entitats hauran de complir els següents criteris.
A. Disposar d’un mínim de 25 socis reals, demostrable documentalment, que formin part
activa de l’entitat (2017).
B. Destinar íntegrament els beneficis obtinguts amb aquesta activitat a la realització de
projectes i/o accions al municipi.

Si el número d’entitats sol·licitants supera el número de llicències de barraques, l’adjudicació
d’aquestes, es farà mitjançant sorteig públic:
-

El dia 24 d’abril de 2018 a les 18h al Casal de joves per a les sol·licituds de barraca per la
Festa del 10è Aniversari del Casal de joves.

-

El dia 7 de juny de 2018 a les 18h al Casal de joves per a les sol·licituds de barraca de la
Festa Major 2018.

El resultat final serà tramès a la Regidoria de Joventut que és qui farà en primera instància
l’adjudicació provisional de les llicències de barraques i proposarà a la Junta de Govern
l’adjudicació definitiva.
L’adjudicació de la situació de les barraques de la Festa Major és farà mitjançant sorteig públic i es
convocarà a les entitats adjudicatàries d’aquestes.
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Es contempla la possibilitat que dues entitats col·laborin entre elles i muntin una única barraca
amb una única sol·licitud. Caldrà que ho facin sota una mateixa instància i presentin tota la
documentació per cada una de les entitats.

Despeses:
Per tal de fer front a una part de les despeses que comporta l’organització i la instal·lació, les
entitats abonaran 100 € per dia i llicència de barraca en concepte d’ocupació temporal del domini
públic, segons la regulació de l’ordenança fiscal núm.22, abans del 15 d’octubre de 2018.

Obligacions de les entitats:
-

Per demanar una llicència per l’ocupació temporal del domini públic mitjançant barraques
per la Festa del 10è aniversari del Casal de joves, caldrà presentar una sol·licitud mitjançant
instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Tordera del 16 al 20 d’abril de
2018.

-

Per demanar una llicència per l’ocupació temporal del domini públic mitjançant barraques
per la Festa Major, caldrà presentar una sol·licitud mitjançant instància a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Tordera del 28 de maig a l’4 de juny de 2018 (amb
el dia o dies sol·licitats pel muntatge).

-

Acreditar documentalment el criteri d’adjudicació A i compromís escrit de destinació dels
beneficis pel que fa al criteri B. En cas de manca de documentació es requerirà a l’entitat
per tal que en el termini de 10 dies ho subsani.

-

Acreditar mitjançant la documentació pertinent que estan degudament inscrites i
legalitzades (si no s’ha presentat anteriorment a l’Ajuntament).

-

Escollir un o dos representants per entitat per assistir a les reunions de la comissió de
barraques que convoqui l’Ajuntament.

-

Designar i fer arribar a l’Ajuntament per escrit, com a mínim 7 dies abans de l’inici de
l’activitat, un o més responsables per entitat i nit. Aquest haurà d’estar de manera
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presencial a la barraca, fins l’horari de tancament, per a poder-hi contactar en cas
necessari per resoldre qualsevol incidència que es pugui produir.
-

Vetllar per la seguretat i la higiene de la zona de barraques.

-

Respectar les distàncies i els espais assignats.

-

Seguir les indicacions dels responsables de l’Ajuntament.

-

Cal obrir la barraca tots els dies adjudicats.

-

Les barraques hauran d’estar en funcionament durant els dies i horaris amb activitats
programades.

-

La barraca en motiu de la Festa del 10è Aniversari del Casal de joves haurà d’aturar la seva
activitat, com a màxim a les 3,30h i l’activitat musical haurà de concloure com a màxim a
les 03,00h de la matinada. En el cas que les activitats musicals programades per
l’Ajuntament finalitzin aproximadament en aquest horari, la barraca no podrà posar
música.

-

Les barraques de Festa Major hauran d’aturar la seva activitat, com a màxim, a les 05,00h
de la matinada, excepte la nit del 23 al 24 d’agost que es podran tancar, com a màxim, a les
06,00h del matí. L’activitat musical haurà de concloure com a màxim a les 4,30h excepte la
nit del 23 al 24 d’agost que haurà de finalitzar com a molt tard a les 5,30h. En el cas que les
activitats musicals programades per l’Ajuntament finalitzin aproximadament en aquest
horari, les barraques no podran posar música.

-

La zona de barraques haurà d’estar en condicions per a la neteja, com a màxim, mitja hora
després de l’horari de tancament.

-

Queda totalment prohibida la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. Caldrà
posar un cartell, en un lloc visible de cada barraca, amb aquesta informació que facilitarà
l’Ajuntament.

-

Si la barraca ofereix serveis d’entrepans o similars, els membres d’aquesta que manipulin
aliments, hauran d’estar en possessió del certificat del curs bàsic de seguretat alimentària
o equivalent i facilitar-los a l’Ajuntament, com a mínim 7 dies abans de l’inici de l’activitat.
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-

Es limitarà l’ús d’aparells elèctrics, per preparar aliments, a un aparell per llicència de
barraca, tipus planxa, fregidora...sempre i quan no superi amb la resta d’equipament de la
barra (neveres, llums, equips de so...) la quantitat de watts estipulada (a l’apartat
obligacions de l’Ajuntament).

-

Els menors d’edat no poden dispensar begudes i han d’estar acompanyats en tot moment
per un adult responsable.

-

Les entitats no podran subcontractar el servei de gestió de la barra a cap altra persona,
empresa o entitat.

-

Els socis, voluntaris o col·laboradors de les entitats participants a barraques no podran
rebre compensacions econòmiques directes per aquesta tasca.

-

Assistir a la sessió informativa que organitzarà la Regidoria de Joventut, si ho considera
oportú, envers la normativa vigent en matèria de substàncies que poden generar
dependència.

-

L’entitat haurà de presentar una assegurança d’accidents i responsabilitat civil que cobreixi
aquesta activitat com a màxim 7 dies abans de l’inici d’aquesta.

-

Les barraques hauran de presentar de manera conjunta una proposta de preus de les
consumicions, que haurà de ser autoritzada per la Regidoria de Joventut. Aquests no es
podran variar durant tota l’activitat.

-

Si l’entitat sol·licitant ha participat en edicions anteriors haurà d’estar al corrent del
pagament de les despeses en concepte d’ocupació de via pública que li corresponguin.

-

Estar al corrent de totes les obligacions que es deriven d’aquests tipus d’activitats.

L’incompliment d’aquestes bases podrà comportar l’exclusió de l’entitat de la sol·licitud en les
futures concessions de l’Ajuntament de Tordera durant el 2019 i podrà comportar el tancament
immediat de la barraca.

Obligacions de l’Ajuntament de Tordera:
-

L’Ajuntament es farà càrrec de la programació musical, així com de la seva difusió.
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-

Instal·lar un punt de llum per a cada barraca amb 4000 watts de potència i un quadre de
protecció. L’electricista de guàrdia es farà càrrec de possibles averies relacionades amb
aquest subministrament elèctric, sempre i quan no tinguin a veure amb la instal·lació
elèctrica particular de cada barraca (des del quadre elèctric fins als aparells).

-

Contractar serveis d’ambulàncies, si cal.

-

Subministrar tanques segons disponibilitat i necessitat.

-

Instal·lar lavabos per cobrir la zona de barraques i concerts.

-

Neteja general de l’espai de barraques.

En cas que es produeixi alguna circumstància no prevista, les entitats de mutu acord en comissió
de barraques o els representats de la Regidoria de Joventut podran resoldre-la, sempre amb el vist
i plau de la Regidora de Joventut.
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