BASES REGULADORES DE L’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE LES
BARRAQUES DE LA FESTA MAJOR 2019
1.- OBJECTE
1.1 Regular el sistema d’adjudicació de l’autorització per barraques de servei de bar a la
zona de barraques amb motiu de la Festa Major. El nombre de barraques que hi podran
participar serà d’un mínim de 2 i un màxim de 4
1.1.1
1.1.2

En el supòsit de no arribar a aquest mínim establert, la regidoria de festes es
reserva el dret de decidir muntar barraca, en nom de l’Ajuntament d’Arbúcies.
En el supòsit que les instàncies rebudes superi el màxim establert i tots els
sol·licitants, per unanimitat, demanin que l’ajuntament autoritzi l’entrada de totes
elles, s’acceptarà aquesta petició sempre i quan l’espai total que ocupin totes no
redueixi considerablement la capacitat d’aforament permès

1.2 Fomentar la participació de les entitats i/o associacions domiciliades a Arbúcies sense
ànim de lucre en la Festa Major, atès que els adjudicataris hauran de destinar els beneficis
obtinguts, íntegrament, a finançar les despeses que es derivin de les activitats que organitzin
al llarg de l’any.
2.- DURADA DE LES AUTORITZACIONS I HORARIS
2.1 Les autoritzacions seran, única i exclusivament, per als dies de Festa Major que en
l’espai barraques s’hi desenvolupin actes musicals. L’horari d’obertura al públic serà de les
23.00 a 5.30, complint amb la normativa vigent. L’ajuntament es reserva el dret de poder
modificar algun/s dia l’horari d’obertura o tancament per motius, únicament, organitzatius de
qualsevol acte de la Festa Major.
3.- REQUISITS
3.1 Entitats i/o associacions vinculades al municipi d‘Arbúcies, sense ànim de lucre, i
donades d’alta al registre corresponent. Quedaran expressament excloses del procés
d’adjudicació de barraques les entitats i/o associacions polítiques.
3.2 Entitats i/o associacions al corrent de pagament amb l’ajuntament
contretes anteriorment per aquest concepte.

per obligacions

3.3 Les instàncies per a sol·licitar ser admès al sorteig es presentaran al Registre d’entrada
de documents de l’ajuntament. El termini màxim de presentació serà fins el dia 2 de juliol i
abans de les 14.00 hores. En el moment de la presentació de la instància caldrà adjuntar, si
s’escau, tota la documentació necessària que s’indica en el punt 4 d’aquestes bases. No
s’acceptarà, ni entrarà en el procés d’adjudicació, cap instància registrada fora d’aquest
termini màxim de presentació.
3.4 Només es podrà presentar una instància de sol·licitud de barraca per entitat o associació
3.5 Es permetran instàncies que contemplin a dues entitats i/o associacions que de mutu
acord decideixin col·laborar juntes en una única barraca. Els paràmetres de valoració (Punt
4 d’aquestes bases) s’atorgaran, en aquest cas, de forma ponderada (mitjana aritmètica)
entre elles.
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4.- PARÀMETRES QUE ES VALORARAN PER FER L’ADJUDICACIÓ
4.1 Es farà una valoració entre totes les sol·licituds registrades d’acord amb els següents
paràmetres de puntuacions:
a) Entitats i/o associacions a les quals s’hagi adjudicat barraca l’any anterior: 0 PUNT
b) Entitats i/o associacions que per sorteig van ser excloses l’any anterior: 5 PUNTS
(adjuntar la instància registrada de l’any anterior)
c) Entitats i/o associacions que al llarg de l’any organitzen o col·laboren amb altres actes i/o
activitats coorganitzats amb l’ajuntament : 5 PUNTS (adjuntar detall)
d) Entitats i/o associacions que per la seva activitat habitual ajuden a promocionar el nom
d’Arbúcies fora del municipi: 5 PUNTS
e) Entitats i/o associacions que adjuntin el llistat actual i demostrable de socis (*):
- Menys de 20: 1 PUNT
- Entre 21 - 50: 2 PUNTS
- Entre 51 - 100: 3 PUNTS
- Més de 100: 5 PUNTS
4.2 En cas d’empat es realitzarà un sorteig entre les entitats i/o associacions afectades el
mateix dia de l’adjudicació
La comissió de valoració d’aquests paràmetres estarà integrada per 4 membres de la
Comissió de Festes i pel regidor/a de festes.
5.- SISTEMA D’ADJUDICACIÓ.
5.1 L’adjudicació serà el primer divendres de juliol posterior a la data de termini de
presentació de les instàncies. L’adjudicació serà a la Sala de plens de l’ajuntament i a les
13:00 hores. L’acte serà públic.
5.2 La ubicació de cada barraca es deixa a criteri dels adjudicataris amb la condició que es
realitzi en els espais considerats oportuns per les Regidories de Festa i de Governació per
garantir-ne la màxima seguretat.
6.- TAXA DE L’ADJUDICACIÓ
6.1 Els adjudicataris hauran de satisfer la taxa a l’ajuntament, d’acord amb el preu fixat en
l’Annex de Tarifes de l’Ordenança reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants (núm.18), en concepte de despeses generals, dins els 15 dies posteriors a la
celebració de l’últim dia de la Festa Major.
7.- OBLIGACIONS DELS ADJUDICATARIS
7.1 La mida lineal de les barraques no podrà ser superior a 10 metres lineals i caldrà situarles seguint els requisits de seguretat que els indiqui el Cos de la Policia Municipal i/o la
Regidoria de Festes. En cas d’haver-hi, únicament, 2 barraques es permetrà ampliar les
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barraques, i si els adjudicataris ho consideren oportú, en 5 metres lineals més per
cadascuna d’elles.
7.2 Criteri comú, entre els adjudicataris, per establir els preus dels productes que oferiran i
disposar, a cada barraca, d’un rètol (com a mínim) amb aquesta informació i en un lloc
visible en tot moment.
7.3 Utilitzar, únicament, gots reutilitzables. L’ajuntament proporcionarà la mateixa quantitat
de gots reutilitzables a cada adjudicatari i en funció de la seva disponibilitat. Els adjudicataris
seran els responsables tant de fer-ne la seva neteja com de retornar-los nets a l’ajuntament
un cop finalitzada la Festa Major. Per cada got reutilitzable proporcionat i no retornat,
s’abonarà la diferència (1€ per cada un). En el supòsit de que la quantitat de gots
reutilitzables proporcionats per l’ajuntament, l’adjudicatari, la consideri insuficient n’haurà
d’adquirir-ne més pel seu compte i sempre reutilitzables.
7.4 Entre tots els adjudicataris caldrà facilitar el material (neveres i tirador) i la beguda per a
la barra de Can Cassó que l’ajuntament tindrà en funcionament els dies de juliol i en motiu
d’actes de la Festa Major.
7.5 Els adjudicataris seran els únics responsables de complir la normativa vigent respecte a
no servir begudes alcohòliques als menors de 18 anys. Per aquest motiu, estaran obligats a
disposar, a cada barraca, d’un rètol (com a mínim) amb aquesta informació i en un lloc
visible en tot moment.
7.6 Si per motius meteorològics les proves de so dels artistes i en els diferents dies que
duren les barraques s’endarrereixen dels horaris establerts, els adjudicataris accepten que
l’ajuntament es reservi el dret d’anul·lar alguna/es de les actuacions programades d’aquella
nit/s per tal de complir amb la normativa establerta d’horari de tancament d’activitat.
7.7 Als adjudicataris que utilitzin planxes elèctriques o estris similars, l’ajuntament els
aconsella que disposin d’un extintor de CO2 així com de carnet de manipulació d’aliments,
perquè seran els únics responsables de qualsevol anomalia que d’aquesta activitat se’n
derivi.
7.8 El servei de venda al públic de qualsevol producte que disposi cada barraca finalitzarà
en el mateix moment que finalitzi l’última actuació musical indicada en el programa oficial de
la Festa Major en la zona de barraques.
7.9 L’ajuntament no es fa responsable, sota cap criteri, de les diferents assegurances que
els adjudicataris tenen l’obligació de tenir, tant pel que fa referència a l’activitat de barra que
desenvolupin com del personal de servei que disposin.
7.10 Les barraques adjudicades hauran d’estar obertes tots els dies que hi hagi activitat en
la zona de barraques.
7.11 Els adjudicataris hauran de fer front a les despeses següents:
7.11.1 Consumicions per als artistes i personal tècnic, durant les seves actuacions. La
Regidoria de Festes justificarà el número de consumicions proporcionant als adjudicataris el
llistat rebut del propi artista o dels seus representants. Llistat que serà entregat el dia de
l’adjudicació. Màxim cinc dies hàbils després del dia de l’adjudicació, caldrà informar a
l’ajuntament, mitjançant el correu electrònic: festes@ajarbucies.cat, del repartiment
consensuat de les consumicions i, posteriorment, la regidoria de festes confeccionarà els
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tiquets corresponents amb el segell de l’ajuntament, indicant-hi el nom de la barraca que
assumirà la consumició. Els entregarà als artistes dies previs a la festa.
7.11.2 Consumicions, no alcohòliques, per al personal de seguretat que disposarà
l’ajuntament durant les actuacions. La regidoria de festes informarà a l’empresa privada del
personal de seguretat que podran demanar consumicions a qualsevol de les barres. En el
supòsit que els adjudicataris prefereixin una altra opció caldrà notificar-ho a l’ajuntament,
mitjançant el correu electrònic festes@ajarbucies.cat i màxim cinc dies hàbils després del
dia de l’adjudicació.
7.11.3 Aigües per als artistes i personal tècnic. La Regidoria de Festes proporcionarà als
adjudicataris, a través del correu electrònic que s’haurà anotat en la instància, els diferents
fulls de ruta amb els horaris d’arribada tant dels artistes com del personal tècnic a la zona de
barraques. Sempre a l’arribada de qualsevol d’ells cal que els adjudicataris, i de mutu acord,
tinguin alguna representació a la zona de barraques per facilitar-los-hi les aigües
necessàries per a aquell moment i informar-los del procediment a seguir si els en hi calen
més.
7.11.4 Serveis d’àpats –càtering- que formin part de la fitxa tècnica dels artistes
contractats en l’espai barraques. La Regidoria de Festes entregarà, el dia de l’adjudicació,
una còpia dels diferents càterings (una per a cada adjudicatari) i passarà a ser
responsabilitat d’ells, tant de tenir-ne a disposició el seu contingut a la zona destinada a
vestidors dels artistes com de gestionar-ne el repartiment de la despesa que se’n derivi.
7.12 Neteja interior, tant de la barraca com de l’espai assignat al públic, per tal de tornar-ho
a tenir tot en condicions en la següent actuació.
7.13 Neteja interior de l’espai assignat al públic acabada l’última actuació per deixar-lo en les
mateixes condicions d’abans d’iniciar barraques.
7.14 Deixar completament buit l’espai de barraques, com a màxim, 2 dies després d’haverse finalitzat la Festa Major.
7.15 Retornar en bon estat qualsevol material demanat per instància a l’ajuntament. . En el
supòsit de retornar algun material defectuós els adjudicataris hauran de reemborsar a
l’ajuntament el seu valor econòmic corresponent.
Les instàncies per a
sol·licitar materials es podran presentar al Registre d’entrada de documents de l’ajuntament
des del moment de l’adjudicació i fins el dilluns anterior a la Festa Major a les 14:00 hores.
No s’acceptarà cap instància registrada fora del termini màxim de presentació.
7.16 Vigilància de les barraques i del seu contingut fora de l’horari d’obertura al públic, així
com dels equips de llum i so que quedaran muntats dalt de l’escenari, cada dia i per
l’actuació del dia següent.
En cas d’incompliment per part del qualsevol adjudicatari de les diferents obligacions
anteriorment establertes, l’Ajuntament d’Arbúcies es reserva la potestat de procedir a la
rescissió d’aquesta autorització, d’aplicar les corresponents sancions previstes per la Llei, de
no acceptar instància de sol·licitud d’adjudicació de barraca en la següent Festa Major
d’Arbúcies i a més no l’exonera de fer efectiu el preu de l’adjudicació (Punt 6.1 d’aquestes
bases)

Ajuntament d’Arbúcies – c/ Major, 2 – 17401 Arbúcies – tel. 972860001 – fax 972 86 12 12
Ce: arbucies@ajarbucies.cat

8.- OBLIGACIONS DE L’ ADJUDICADOR
8.1 Disposarà, a la zona de barraques, un punt de connexió d’aigua i llum.
8.2 Abonarà dins els 15 dies posteriors a la celebració de la Festa Major, l’import
corresponent a les begudes sol·licitades per les entitats i/o associacions per la barra de Can
Cassó.
8.3 La Comissió de Festes Jove i la Regidoria de Festes seran les encarregades d’escollir
els grups que actuaran durant les barraques.
8.4 Neteja l’endemà de cada actuació dels espais externs, entorn de la zona de barraques,
per tal de tornar a estar en condicions en la següent actuació i neteja l’endemà de l’última
actuació per deixar l’espai en les mateixes condicions d’abans d’iniciar barraques.
8.5 Ubicar i buidar els contenidors de deixalles repartits per la pista de la zona de barraques
i d’ús exclusiu dels usuaris. El buidatge es farà l’endemà el matí de cada actuació.
L’ajuntament es compromet a fer el buidatge dels contenidors d’ús exclusiu de les barres
dels adjudicataris, sempre i quan els trobi dipositats a la pista i en el moment que reculli els
seus. En cap cas, el personal de neteja de l’ajuntament accedirà a l’interior de les barres.
8.6 Contractar empresa de seguretat amb el nombre d’efectius segons indica la Llei vigent i
mentre durin les actuacions programades.
8.7 Contractar empresa de servei preventiu (ambulància) amb el nombre d’efectius segons
indica la Llei vigent i mentre durin les actuacions programades.
8.8 Contractar empresa de lavabos químics amb el corresponent buidatge, neteja i reposició
adient per tornar-los a tenir disponibles en la següent actuació.
8.9 Si els adjudicataris, i per unanimitat, sol·liciten per escrit, al correu electrònic de
l’ajuntament, festes@ajarbucies.cat, que han decidit prohibir l’entrada a la zona de
barraques amb cap tipus de beguda, tant si és de compra externa com interna, l’ajuntament
es compromet a donar aquestes instruccions a l’empresa privada de seguretat que disposi.
NATURALESA DE LES AUTORITZACIONS
Les autoritzacions, l’adjudicació de les quals és objecte d’aquestes bases, tenen naturalesa
administrativa i, en conseqüència, per a totes les qüestions que es suscitin respecte a la
interpretació i compliment de les seves condicions, serà competència de la jurisdicció
contenciós-administrativa.
(*) Soci: S’entén com a soci a tota persona, família, ... empadronada al municipi d’Arbúcies
que aporta alguna compensació econòmica per tal de mantenir l’entitat i/o associació, sense
ànim de lucre, en funcionament. En el cas de les entitats esportives, seria el nombre de
persones que abonen una quantitat econòmica per tal de mantenir i fer front a les despeses
que es generen durant la darrera temporada esportiva.

Arbúcies, juny del 2019
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