BASES

REGULADORES

PER

A L’ATORGAMENT

DE

LLICÈNCIES

D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE 4 ESPAIS DE BAR DINS L’ENVELAT DE
FESTA MAJOR 2020
1.- OBJECTE
El Departament de Cultura de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
treballa per fomentar la participació d’entitats, associacions i partits polítics en activitats
del Cicle Festiu com és la Festa Major.
L’objecte d’aquestes Bases és per una banda ordenar l’ús dels espais destinats a Bar
de l’Envelat de Festa Major emplaçat a la Plaça de l’Agricultura de Sant Boi de
Llobregat, i, de l’altra, regular l’atorgament de les llicències d’ocupació d’aquests
espais, tot facilitant la concurrència pública de les entitats, associacions i partits polítics
d’aquest municipi, i la valoració de les que són mereixedores de fer-ne ús.
Hi haurà un total de 4 espais destinats a bar a l’Envelat de Festa Major.

2.- NATURALESA JURÍDICA
D’acord amb l’establert a l’article 57 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya i l’article 92 de la
Llei33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, amb
les presents bases es regula el procediment per l’atorgament d’una llicència
d’ocupació temporal per l’ús privatiu del domini públic, atenent els principis
d’objectivitat, publicitat i concurrència i d’acord amb la finalitat d’interès públic que es
pretén assolir.

1

3.- REQUISITS DELS/ DE LES SOL·LICITANTS
Poden sol·licitar llicència les entitats i associacions degudament constituïdes i
legalitzades, que tinguin seu social a la població de Sant Boi de Llobregat i inscrites al
Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. També partits
polítics degudament legalitzats i que tinguin seu social a la població de Sant Boi de
Llobregat.

4.- CARACTERÍSTIQUES DE L’ENVELAT DE FESTA MAJOR
L’Envelat de Festa Major es situa tradicionalment a la Plaça de l’Agricultura de Sant
Boi de Llobregat. Es tracta d’un espai amb un cos central cobert d’aproximadament
450 m2 més l’espai destinat a entitats a banda i banda.
Cada espai destinat a bar consta de:

-

Un espai cobert de 75 m2 dins d’una de les carpes laterals de l’Envelat de Festa
Major, més un espai exterior destinat a terrassa, sempre i quan la naturalesa de les
activitats ho permetin. Les taules i cadires no han d'obstaculitzar les entrades i
sortides de l’Envelat.

-

Tanques altes per a poder fer la separació dels espais i el seu tancament nocturn.

-

Servei de vigilància

-

Presa de corrent
L’Ajuntament de Sant Boi portarà a terme:

-

Neteja de l’exterior i cos central de l’Envelat de Festa Major (no interior dels bars)

-

Sistema de recollida selectiva de residus.

-

Programació d’activitats a l’escenari i a l’espai els dies de Festa Major (del 15 al 17
de maig).
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5.- CONDICIONS D’ÚS DELS ESPAIS.
Les entitats, associacions i/o partits polítics titulars de la corresponent llicència hauran
de complir les condicions que s’esmenten a continuació :
5.1.- Muntatge i Desmuntatge
El muntatge es farà durant el dijous 14 de maig i el matí de divendres 15 de
maig. A les 15 hores del divendres 16 de maig tota la instal·lació i maquinària a
connectar haurà d’estar enllestida per a poder fer la prova de càrrega de
potència.
El desmuntatge es farà durant el matí de dilluns 18 de maig. A les 10.00 hores
d’aquest mateix dia, s’apagarà el generador que subministra energia als espais
destinats a bar (i neveres)
5.1.2.- Horaris
L’horari d’obertura dels bars situats a l’Envelat de Festa de Major són:
-

Divendres, 15 de maig: de 17 h a 4 de la matinada del 15 al 16 de maig.

-

Dissabte, 16 de maig: de 12 h a 4de la matinada del 16 al 17 de maig.

-

Diumenge, 17 de maig: d’11 h a 2 de la matinada del 17 al 18 de maig.
Les hores i l’ocupació de les terrasses a la part central de l’Envelat queda
supeditada a les indicacions de l’Organització en funció de la programació oficial.

5.1.3.- Preus a l’Envelat.
Les begudes tindran el mateix preu a tots els espais de bar de l’Envelat de Festa
Major. Aquests preus es consensuaran amb els titulars de les llicències
d’ocupació, un cop finalitzat el procés d’atorgament.
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5.1.4.- Col·laboració empresarial
L’Ajuntament de Sant Boi es reserva el dret de signar amb alguna empresa un
conveni de col·laboració empresarial. Les associacions, entitats i/o partits polítics
que resultin titulars de la llicència corresponent hauran d’acceptar les obligacions
que se’n puguin derivar.

6.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE L’ESPAI
El preu públic d’utilització de cada espai de bar de l’Envelat de Festa Major és de
884,30 € d’acord amb els preus públics per diferents activitats i serveis de les
Ordenances Fiscals 2020 aprovades definitivament al Ple del 19 de desembre de
2019.
Les entitats, associacions i/o partits polítics que resultin titulars de la corresponent
llicència, hauran de liquidar aquest import abans del dia 14 de maig de 2020 a l’Oficina
Municipal d’Atenció al Públic (planta baixa de Ca la Vila, Plaça de l’Ajuntament,1).

7.- PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES
El procediment d’atorgament de les llicències s’iniciarà mitjançant la convocatòria
pública aprovada per la Junta de Govern Local, d’acord amb el que preveu l’article 57
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni
dels ens locals.
Les presents bases se sotmetran a informació pública per un termini de 20 dies hàbils
a comptar dels de la publicació del corresponent anunci al BOPB als efectes de
presentació d’al·legacions i reclamacions.
Les associacions, entitats i/o partits polítics interessats/des en disposar d’un espai de
bar a l’Envelat de Festa Major, hauran de presentar la seva sol·licitud al Registre
General d'Entrada de l'Ajuntament de Sant Boi. El termini per a la presentació de les
sol·licituds finalitzarà el dia 24 d’abril de 2020.
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7.1.- Documentació:
Amb la instància s’haurà d’aportar, també, la següent documentació:
-

Memòria Sanitària

-

Proposta de restauració (veure punt 8)

-

Imprès d'acreditació de la seva representació i declaració de capacitat
organitzativa (veure punt 8)

-

Exemplar dels estatuts registrats de l’entitat, associació o partit polític. No caldrà
aportar aquesta documentació en el cas que l’Ajuntament ja la tingui.

7.2.- Òrgan col·legiat per a proposar l’aprovació.
7.2.1.- L’òrgan col·legiat per a proposar l’atorgament de les llicències estarà
composat per:
-

Sr. Carles Villar Villar, Cap del Departament de Cultura de l’Ajuntament
de Sant Boi

-

Sr. Antoni Xavier Fernández López, Cap del Departament de Participació
Ciutadana

-

Sra. Raquel Aznar Gil, Tècnica de Salut Pública de l’Ajuntament de Sant
Boi.

-

Sr. Albert Graus Ortiz, Tècnic Auxiliar de Cultura de l’Ajuntament de Sant
Boi.

7.2.2.- Un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies aquest òrgan
col·legiat examinarà la documentació presentada, valorarà les propostes d’acord
amb l’establert al punt 7.1 d’aquestes bases i elevarà la proposta de resolució a
la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la convocatòria, es requerirà
a l’interessat perquè la subsani en el termini improrrogable de 3 dies,
transcorregut el qual se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.
7.3.3.- L’atorgament de la corresponent llicència d’ocupació temporal de l’espai
destinat a bar es notificarà a les entitats, associacions i/o partits polítics a favor
dels quals s’hagi atorgat, per tal que puguin procedir al pagament del
corresponent preu públic abans del 14 de maig de 2020
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8.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES:
Els criteris de valoració que s’utilitzaran per valorar les propostes presentades seran
els següents:
1. Acreditar una capacitat organitzativa suficient per a la gestió de l’espai de bar –
experiència prèvia : personal disponible per a la gestió, nombre de socis... (fins
a 10 punts)
2. Varietat i qualitat de l’oferta gastronòmica (fins a 10 punts).
3. Interès global de la proposta (fins a 5 punts)
Es proposarà l’atorgament de la llicències a aquelles entitats o associacions que
obtinguin major puntuació d’acord amb els criteris esmentats. En cas d’empat es
realitzarà un sorteig entre aquelles sol·licituds que hagin obtingut la mateixa
puntuació.
9.- CAUSES DE REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA
D’acord amb el que preveu l’article 57 del Reglament del Patrimoni dels ens locals, la
llicència d’ocupació temporal atorgada origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interès públic. Així mateix també constituirà
causa de revocació de la llicència, l’incompliment pel seu titular de les condicions i
obligacions que s’estableixen en aquestes bases i l’incompliment del Codi Ètic de
l’Ajuntament de Sant Boi aprovat definitivament pel Ple de la Corporació el 24 de
setembre de 2012.

Firmado
CARLES
digitalmente por
VILLAR VILLAR CARLES VILLAR
VILLAR - DNI
- DNI
52463939L (AUT)
52463939L
Fecha: 2020.01.28
(AUT)
18:30:29 +01'00'

Carles Villar Villar
Cap del Departament de Cultura
Sant Boi de Llobregat, 28 de gener de 2020

6

