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Bases reguladores  per a l’assignació de dues barre s de bar a la Plaça del 
Poble amb motiu de les Festes de Sant Joan 2017. 
 
1. Objecte: 
Aquestes bases regulen els criteris d’adjudicació i els aspectes organitzatius per a 
l’autorització temporal per ocupar la via pública amb la instal·lació de dues barres 
de bar amb motiu de les festes de Sant Joan 2017. 
 
2. Lloc, data i horari: 
Les festes de Sant Joan 2017 les organitza l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
al barri de Montornès Nord, del dissabte 17 al diumenge 25 de juny. Les activitats 
programades que es desenvolupen a la Plaça del Poble són: 
 

• Divendres 23 de juny: 23 h Orquestra i repartiment de coca i cava. 
• Dissabte 24 de juny: 22 h Espectacle de varietats. 
• Diumenge, 25 de juny: 19 h Festival de danses i 21.30 h Sopar a la 

fresca i ball de fi de festa. 
 
3. Destinataris: 
Poden optar a l’adjudicació d’una barra de bar: 

- Les entitats i associacions de Montornès del Vallès, sense ànim de lucre, 
degudament inscrites en el Registre d’entitats del municipi. 

- Persones físiques o jurídiques, residents a Montornès del Vallès, que 
estiguin donades d’alta a la Seguretat Social i a Hisenda i que exerceixin 
activitat econòmica de bar al municipi. 

 
Es permet optar de manera conjunta entre diferents entitats o persones físiques o 
jurídiques a una sola barra de bar. Per a fer-ho així hauran de presentar una 
sol·licitud conjunta.  
 
4. Requisits de participació: 
Els destinataris que vulguin optar al muntatge i gestió d’una de les dues barres a 
la plaça del Poble durant les festes de Sant Joan 2017 han de presentar instància 
al Registre  General de l’Ajuntament, Oficina d’Atenció Ciutadana, adjuntant  la 
següent informació: 

a. Documentació que acrediti ser entitat o persona física o jurídica en les 
condicions que determina l’apartat 3. 

b. Descripció i plànol de les característiques de la barra. Es recomana que les 
barres estiguin ornamentades amb caràcter festiu. 

c. Memòria descriptiva i compromisos del destinatari que permetin puntuar la 
sol·licitud d’acord amb els criteris de valoració establerts a l’apartat 6. 

 
L’horari d’atenció al públic de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Avinguda Llibertat, 2) 
és de dilluns a divendres de 8.30 a 15h i dimarts i dijous de 17 a 19h 
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El termini per a presentar la sol·licitud finalitzarà el dia 9 de juny de 2017 a les 
14.00 hores. 
 
5. Necessitats de material 
L’Ajuntament oferirà a cada un dels adjudicataris de barra un punt de llum de 
6.000W de potència i un dipòsit d’aigua. 
 
Els adjudicataris hauran de contractar les barres, neveres i el gènere amb 
l’empresa que considerin oportuna. No obstant, l’empresa Coca Cola Iberian 
Partners SA ubicada al municipi ofereix neveres, barres i material de patrocini als 
adjudicataris de barra que contractin amb ells les begudes a consumir. 
 
Si els adjudicataris tenen alguna altra necessitat puntual poden fer esment de la 
mateixa a la sol·licitud  de l’apartat 4 per a ser valorada, sense que l’Ajuntament 
pugui garantir la seva disponibilitat. 
 
6. Procediment d’adjudicació dels llocs de venda: 
6.1 El procediment d’adjudicació de les parades es determinarà segons el nombre 
de sol·licituds rebudes. Si només son dues les sol·licituds rebudes es revisarà la 
documentació aportada i el compliment dels requisits dels destinataris.  
 
6.2 En el cas que quedin barres de bar lliures més enllà del dia 9 de juny  i 
existeixi la possibilitat de gestionar la petició, es podran atendre sol·licituds al 
departament de Cultura, Festes i Patrimoni i/o a l’Oficina del barri. En aquest 
supòsit s’adjudicarà la barra per ordre de presentació de sol·licituds amb 
documentació complerta, segons el que s’estableix al punt 4. 
 
6.3 En el cas que la demanda de barres sol·licitades sigui superior a dos  
s’adjudicaran als destinataris que obtinguin més punts en funció del barem 
següent:  
 

a.  Les entitats i associacions sense ànim de lucre de Montornès del Vallès 
es puntuaran amb 1 punt. 
 
b. Les entitats, associacions o persones físiques o jurídiques que 
exerceixen activitat econòmica que acreditin la seva residència o 
arrelament social al barri de Montornès Nord es puntuaran amb 1 punt 
addicional. 
 
c. La barra de bar podrà funcionar durant tots els dies de festa, és a dir del 
23 al 25 de juny, o només en dies puntuals en funció de la programació 
d’activitats prevista. En aquest sentit: 

- Si el sol·licitant es compromet a fer funcionar la barra durant tots 
els dies de festa es puntuarà globalment amb 5 punts 
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- En cas contrari, es puntuarà amb 1 punt cada un dels dies en que 
el sol·licitant es compromet a fer funcionar la barra, fins a un màxim 
de 3 punts. 
 

d. Els sol·licitants que acreditin disposar de personal amb permís de 
manipulació d’aliments podran oferir a més de begudes, menjar.  Es 
puntuarà amb 2 punts  a aquells sol·licitants que manifestin la seva voluntat 
d’oferir menjar i acreditin estar en possessió del permís de manipulació 
d’aliments. 

 
6.4 Les entitats o associacions del municipi que organitzin o col·laborin en alguna 

de les activitats incloses en el programa de festes es puntuaran amb 1 punt 
addicional. 

 
6.5 En cas d’empat es prioritzaran: 

- Les entitats i associacions del municipi respecte persones físiques o 
jurídiques que exerceixen activitat econòmica de bar. 

- Les entitats i associacions que no hagin obtingut barra a la Festa Major 
2014, 2015 i 2016 

 
7. Autoritzacions: 
Les autoritzacions que habilitin per exercir l’activitat de bar són autoritzacions 
d’ocupació temporal, personals i intransferibles, i hauran de ser exhibides a 
requeriment de qualsevol treballador/a municipal que ho requereixi.  
 
Les barres de bar sense autorització hauran de ser immediatament retirades. 
 
La durada de les autoritzacions serà exclusivament per els dies de les Festes de 
Sant Joan 2017, del 23 de juny  al 25 de juny. 
 
Finalitzades les Festes de Sant Joan 2017 l’autorització quedarà extingida i  el seu 
titular té l’obligació de cessar en l’ocupació de la via pública i procedir a la retirada 
de les parades i instal·lacions, així com a la neteja de l’espai públic afectat. 
 
Es podrà començar a muntar la barra de bar el dia 22 de juny i haurà de quedar 
desmuntada el dilluns 26 de juny a les 15.00h. 
 
8. Resolució i notificació: 
La concessió de l’autorització es farà mitjançant Decret d’alcaldia, previ informe de 
la tècnica de Cultura i Festes. 
 
L’acord  es notificarà  en el termini màxim de deu dies a comptar des de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
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9. Cost: 
Les entitats o associacions inscrites en el Registre d’entitats del municipi no 
estaran subjectes al pagament de la taxa d’ocupació de la via pública. 
 
10. Obligacions dels adjudicataris: 
10.1 Realitzar, si no ho han fet fins el moment, la formació de dispensació 
 responsable promoguda pel Departament de Promoció de la Salut de 
 l’Ajuntament de Montornès del Vallès i, d’acord amb les línies de treball 
 d’aquest departament pels actes  festius, disposar en lloc visible de la barra 
 la campanya municipal preventiva “Hidrata’t i Passa’t-ho PEPA!” (facilitada 
 pel mateix departament en finalitzar la formació). 
10.2  Vetllar pel compliment dels punts continguts en aquestes bases. 
10.3  Vetllar pel bon funcionament de l’activitat abans i durant la mateixa. 
10.4  Vetllar pel compliment dels compromisos assumits en la memòria i 

documentació presentada en el moment de la sol·licitud. 
10.5   Exhibir l’autorització a requeriment de qualsevol treballador/a municipal que 

ho requereixi. 
10.6  Situar la barra de bar en el lloc indicat per l’Ajuntament. Només es podrà  

ocupar la superfície autoritzada. 
10.7  Mantenir les instal·lacions i els seus voltants en les degudes condicions de  

neteja, seguretat i estètica. 
10.8   Netejar i ordenar diàriament l’espai que ocupen. 
10.9  Respectar i fer respectar els horaris de les activitats. A partir de la 

finalització de les activitats no es podrà vendre ni servir cap tipus de 
producte. 

10.10 Respectar la prohibició de no servir begudes alcohòliques als menors de 18 
anys. 

10.11 Respectar la prohibició de no vendre tabac. 
10.12 Establir preus accessibles per a l’aigua, entenent que és un bé essencial i 

de primera necessitat. 
10.13 Servir les begudes en envasos que ni siguin ni de vidre ni metall. 
10.14 Separar els residus en vidre, paper, envasos, matèria orgànica i rebuig. 

L’ajuntament facilitarà contenidors. 
 

En les hores que no hi hagi activitat programada a la Plaça del Poble l’Ajuntament 
recomana establir mecanismes de vigilància per tenir cura de les barres de bar. 
 
Tots els aspectes no regulats específicament en aquestes bases, així com la 
seva interpretació, corresponen a l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 
 
 
Anna Poderoso Martín 
Tècnica de Cultura i Festes 
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