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ANUNCI

Per Junta de Govern Local, en sessíó celebrada el dia 14 de maig de 2018, s'han
aprovat les bases reguladores de l'adjudicació de les autoritzacíons de les parades
?Barraques? de l'Alterfesta de Palafolls 2018, de conformitat amb el següent:

BASES REGULADORES DE L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTOR?TZACIONS DE LES PARADES
?Barraques? DE L'ALTERFESTA DE PALAFOLLS 2018.

1. Objecte:

El present document té per objecte establír les bases reguladores per a l'adjudicacíó i
organitzacíó de les 6 barraques de la Festa Major de Palafolls que tindran lloc a l'espai
públíc designat per la Comissió de Festa Major  validat prèviament per les Regidories
de Joventut  Festes de l'Ajuntament, durant els dies 7, 8, 9  10 de setembre de 2018,
díes centrals de Festa Major. La finalitat de l'organització de les Barraques és donar
suport a aquelles entitats que organitzín activítats obertes a tots els cíutadans del
municipí durant tot l'any  durant la mateixa Festa Major.

2. Requisits:

Només podran participar les entitats del municipi sense ànim de lucre i de caràcter
social amb seu oberta a Palafolls, que es trobin legalment constituïdes en el registre
d'associacions de la Generalitat de Catalunya, havent comunícat dita constitució a
l'Ajuntament.

3. Presentació de sol-licituds:

L'últim dia de presentacíó de sol-licituds serà el dia 15 de juny de 2018. En cas de
presentació de la sol-licítud per correus, els sol-Iícitants hauran d'envíar un correu
electrònic a l'adreça munozral@palafolls.cat, amb còpía del justificant d'enviament. En
cas de no rebre la sol-licitud enviada per correu en un termíni de 10 dies, aquesta es
tindrà per no presentada. En dita sol-licitud, s'haurà d'adjuntar el document de
compromís per poder participar a les Barraques de la Festa Major, el document que
recull les actívitats realitzades i la puntuació obtinguda (annex 1) aíxí com la
documentació necessària acreditativa dels críteris que han de servïr de base per a
l'adjudicació.

Les sol-Iícituds presentades fora de termíní no seran admeses sota cap concepte.

Només es podrà presentar una sol-Iícitud per entitat.
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4. Criteris que han de servir de base per a l'adjudicació:

Per determinar les entitats adjudicatàries de les barraques es tindran en compte els
següents criteris:

A) Nombre de socis demostrables que formen part de I'entitat; s'atorgarà la següent
puntuaciÓ.

í.- Menys de 25 socis:3 punts.
2.- de 25 a 49 socis:5 punts.
3.- més de 50 socis:7 punts.

B) Activitats obertes a tothom, dutes a termes durant l'any anterior (aquestes
s'hauran de marcar i anomenar concretament per a poder puntuar-les de la manera
corresponent).

1.-1 a 3 activitats:3 punts,
2.- 4 a 9 activitats :5 punts
3.- Més de 10 activitats:7 punts

Dites activitats poden consistir en concerts, espectacles, competicions populars, dinars
i sopars populars, xerrades, documentals, campanyes, sortides, paradetes, participació
a festes del pobIe, etc. En queden excloses aquelles que rentitat no en sigui
directament organitzadora, sinó que hi participi en alguns actes organitzats per alguna
altre organització, com per exemple les competicions esportives organitzades per
federacions esportives.

C) Participació en altres àmbits de la Festa Major. Concretament, realitzar almenys
una activitat de caire cultuml, esportiu, juvenil, etc. Adreçada a la població en
general i que l'actÍvitat estigui englobada dins dels actes considerats com a actes
propis de la Festa Major d'engtmny.

Valoració: 15 punts

Totes les propostes presentades seran ordenades per ordre decreixent en funció de la
puntuació obtinguda, i resultaran adjudicatàries les 6 entitats que hagin obtingut
major puntuació d'acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula.
En cas d'empat, sempre que aquest sigui determinant per a resultar adjudicatària
d'una barraca, es resoldrà per sorteig.

Un cop determinades les 6 propostes que resulten adjudicatàries, es crearà també una
Ilista d'espera, atenent (7 rordre de classificació de les propostes presentades, en cas
que es produeixi alguna renúncia o vacant sobrevinguda, amb anterioritat al 3 de
setembre de 2018.
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En CO/) cas, no podran resultar adjudicatàries de les barraques, qualsevol entitat que no
estigui al corrent de Ies seves obligacions tributàries amb qualsevol administració
pública, o obligacions en matèria de Seguretat Social.

Comissió de Valoració

Les sol-licítuds presentades seran valorades per una Comissíó de Valoració, que estarà
ntegrada per:

Regidora de Joventut
Regídora de Festes
Coordinador d'àrees

Tècnic joventut

Com a resultat de la valoració, l'Ajuntament de Palafolls adjudícarà la gestió de la
barraca sol-licitada.

5. Distribució de les Barraques entre els adjudicatarís:

La distribució del Iloc de muntatge de les barraques entre els adjudicataris es farà per
sorteig, prèvia convocatòria dels interessats, en acte públic.

Aque]Is adjudicataris que ho desitgin podran intercanviar la ubicació assignada amb
una altra entitat i ho posaran en coneixement de rajuntament mitjançant comunicació
escrita formalitzada per ambdues parts.

Les Regidories de Joventut i Festes es reserven el dret de denegar respai cedit O Ies
entitats que incompleixin les obligacions anteriors, la falsedat de les dades presentades
i/o que malmetin les instal-lacions i el material cedit.

6. Obligacions dels adjudicatarís:

Seran obligacions dels adjudícataris:

- Escollír un o dos representants per entítat per assístir a les reuníons de la comissió de
barraques que convoqui l'Ajuntament.
- Muntar i atendre les barraques, amb un mínim de dos persones.
- Efectuar la vigilància de l'espaí de barraques mentre aquestes no estíguin en
funcionament.

- Respectar les distàncíes i els espais assignats.
- Seguir les indicacions dels responsables de l'Ajuntament.
- Obrír la barraca tots els dies (del 7 al 10 de setembre).
- Les barraques hauran d'aturar la seva activitat, com a màxím, a les 04h de la
matinada. La zona de barraques haurà d'estar en condicions per a la neteja, com a
màxim, mítja 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 Iloc visible de cada barraca, amb aquesta informació, el
qual serà facilitat per l'Ajuntament.



- Els menors d'edat no poden dispensar begudes i han d'estar acompanyats en tot
moment per un adult responsable.
- Caldrà arribar a un acord de preus comuns de les consumicions a les reunions de la
comissió de barraques. Aquests no es podran varíar durant els dies de barraques i
hauran de ser exposats al públic.
- La músíca anirà a càrrec en tot moment dels tècnics de so. Les barraques no podran
posar cap equip de so ni altaveus.
- Gots de plàstic. L'Ajuntament posarà a disposició de cada barraca 600 gots de plàstic
reutílitzables amb el logotip de l'Alterfesta. Durant les festes, les entitats cobraran
O'50  per cada got als consumidors.
- Queda totalment prohibit utílítzar gots que no siguin els gots reutilitzables lliurats per
la Comissió de Festa Major.
- Un cop finalítzats els concerts, cada entitat haurà de recollir i netejar el seu espaí. Un
cop finalitzada la tasca, hauran de sortir del seu recinte.
- Si l'entitat sol-Iícitant ha participat en edicions anteriors haurà d'estar al corrent del
pagament de les despeses per la participació anterior que Ií corresponguín.
- Contractar una assegurança de Responsabilitat Cívil, que garanteixi almenys una
suma mínima assegurada per sinistre de 300.000 euros per sinistre i 150.000 euros per
víctima. L'adjudicatari haurà de presentar la pòlissa de l'assegurança, acompanyada
del rebut acreditatiu del pagament de la taxa administrativa, almenys amb 15 dies
d'antelació a la data prevista per a la instal-lació de la corresponent barra.
- L' íncompliment d'aquestes bases podrà comportar l'exclusió de l'entitat de
participar en la propera concessió de l'Ajuntament de Palafolls durant el 2019 i aíxí
com el tancament immediat de la barraca.
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7. Obligacions de l'Ajuntament:

Seran obligacions de l'Ajuntament:

- Fer-se càrrec de la programació musical, aíxí com de la seva dífusíó.
- Instal-lar un punt de Ilum per a cada barraca amb els watts de potèncía necessaris i
un quadre de protecció  fer-se càrrec de la reparacíó de possibles averies relacíonades
amb aquest submínistrament 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.

- Subministrar tanques segons disponibilítat i necessitat.
- Instal-lar lavabos per cobrir la zona de barraques i concerts.
- Neteja general de l'espai de barraques (no de l'interior).
- La seguretat del recinte durant el funcíonament de les barraques.

En cas que es produeixi alguna circumstància no prevista les Regidories de Joventut i
de Festes seran els encarregats de resoldre-la.



ü+;+
1

J
a) Naturalesa de les autoritzacions:

Les autoritzacions, íadjudicació de les quals és objecte d'aquestes bases, tenen
naturalesa admínistratíva , en conseqüència, totes les qüestions que se suscítin
respecte a la interpretació i compliment de les seves condicions, serà competent per
conèixer-les la jurisdicció contenciosa administrativa.

ANNEXI

Document de compromís per poder participar a les barraques de la Festa Major,
Palafolls 2018

Indicar amb els punts corresponents a l'entitat segons els diferents índícadors
esmentats a l'apartat 4 de les bases.

J
iNúm. socís
iNúm. activitats
iParticipació altres àmbits Festa Major

Q
l

l
l

l

l
l

TOTAL PUNTS:

Anomenar les activitats realítzades o que es realitzaran entre el setembre del 2017
fins a l'agost del 2018 que són puntuables. Especifícar si pertanyen dins l'àmbit de la
Festa Major:

amb DNIJo com

a responsable de l'entitat em

comprometo amb la signatura d'aquest document que vetllaré perquè l'entitat a la
qual represento, i com a bescanvi per poder dísposar d'un espai a les barraques de la
Festa Major de Palafolls 2018, col-labori en el muntatge, neteja i organítzacíó de les
barraques, així com també col-labori per fer possible el bon funcionament dels
concerts organitzats i el bon ús de l'espaí i l'entorn del l'emplaçament on
s'organitzaran les barraques.

document,Aquest també compromet a

l'entitat a particípar, tal com
estipulen les bases de partícipació, en la seguretat de les barraques, en el bon ús 
retorn del gots reutilitzables cedits, així com també en la col-laboració de difondre
I'esdeveniment de les barraques.

igualment
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l perquè així consti signo el present document,
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Valentí Agustí i Bassa
AICALDE

de ,zoisŞŞ

Palafolls, 29 de maig de 2018


