Àrea de Serveis a les Persones
Referència: MCP
Expedient número: 2022/718/2334


“/ Aprovar la convocatòria per l'atorgament de llicències per a l'explotació de barres de
bar i parades de menjar per els esdeveniments culturals 2022 (juny-desembre).
Identificació de l’expedient
Expedient 2022/718 /2334 relatiu a la convocatòria per l’atorgament de llicències temporals
d’ocupació de la via pública per l’explotació de barres de bar i parades menjar durant
esdeveniments culturals a Cabrera de Mar (Juny-Desembre 2022).
Fets
1. 1. L’Ajuntament de Cabrera de Mar va aprovar unes bases reguladores per a regular el
procediment per a la concessió de llicències d’ocupació de via pública per a l’explotació de
barres de bar i parades de menjar durant els esdeveniments culturals. Aquestes bases van
ser aprovades inicialment el 27 de maig del 2021 per Junta de Govern Local i publicades al
BOPB en data 3 de juny de 2021 i, passat el termini d’exposició pública sense al·legacions
van esdevenir aprovades definitivament.
2. Existeix la necessitat d’oferir servei de bar o menjar en alguns esdeveniments culturals. Es
per això que, seguint amb les polítiques públiques per a la dinamització del teixit associatiu
del municipi es realitza aquesta convocatòria.
Fonaments de dret
1. La llei 1/2019, de 6 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
2. Ordenança número 18, Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
3. Vist l’informe tècnic de data 01 de juny de 2022 i que consta a l’expedient.
4. Des de Intervenció, no cal informe de fiscalització previ.
5. Informe de secretaria, i que consta a l’expedient
5. Atesa la resolució de l’alcaldia de data 20 d’abril de 2022, publicada al BOPB del dia 28
d’abril de 2022, de delegació de les facultats de direcció i administració de les Àrees
d’actuació municipals als Tinents d’Alcalde i regidors.
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Resolució
Per tant, resolc:
Primer: Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de llicències d’ocupació de via pública per
a l'explotació de les barres de bar i parades de menjar durant els esdeveniments culturals a
Cabrera de Mar per aquest 2022 (període juny-desembre)
Segon: Sotmetre a exposició pública en el tauler d’edictes aquesta convocatòria que es
regeix pels següents criteris i contempla les següents llicències:
Esdeveniments on es pot optar a l’explotació de barres de bar i parades de menjar:


JULIOL/AGOST: FESTA MAJOR SANT FELIU:
o

1 llicència pel 23 de juliol: TORNEIG DOMINÓ des de les 9h fins les 14h.

o

1 llicència pel 31 de juliol: SOPAR POPULAR a les 21.30h.

o

1 llicència per l’ESCENARI DE CULTURA POPULAR:


31 de juliol des de les 21.30h fins les 01.30h



1 d’agost:





09.30h.



Des les 17.30h fins les 02.30h

2 d’agost a les 20.30h

o

1 llicència 2 d’agost: DINAR DE FESTA MAJOR. A les 14h.

o

1 llicència per l’escenari del Pla de l’Avellà:


2 d’agost a les 21.30h



3 d’agost a les 21h.




AGOST: FESTA MAJOR SANTA ELENA D’AGELL: 1 llicència pels dies 17 i 18
d’agost. Espai i horari a concretar.
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DESEMBRE/GENER: CICLE DE NADAL I REIS: 1 llicència per la xocolatada en
espais i horaris a concretar:
o

24 desembre

o

31 de desembre

o

5 de gener

Obligacions a complir descrites en les bases, tant per part de l'ajuntament de Cabrera de Mar
com per part del beneficiari de la llicència, són:
Són obligacions dels beneficiaris:

Desenvolupar l'activitat en la qual s’ha fonamentat la concessió de la llicència.

Sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui realitzar l’Ajuntament i altres
administracions públiques.

Mostrar en un lloc visible la llicència d’ocupació de via pública.

Les entitats sense ànim de lucre locals registrades a l’Ajuntament (per a fomentar
l’autofinançament de les entitats i la seva autogestió) i les empreses legalment constituïdes
que tinguin un permís d’activitats a Cabrera de Mar o persones amb domicili a Cabrera de Mar
(per tal d’afavorir el comerç i dinamitzar-lo a través dels esdeveniments culturals), no hauran
de satisfer cap cànon corresponent a l'atorgament d’una llicència temporal d’ús privatiu del
domini públic.

Fer una correcte recollida selectiva de les escombraries i deixalles, deixant l’espai
públic completament net.

Mostrar i utilitzar en els llocs que s’acordin tots els elements comunicatius o publicitaris
que l’Ajuntament de Cabrera de Mar faciliti.

Estar donat d’alta i al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la
seguretat social.

Estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments i que aquest estigui vigent el
dia de l’esdeveniment ( en el cas de venda de productes alimentaris).

Assistència, per part de persones que estiguin en les barres-parades, a les formacions
que l’ajuntament proporcioni, sobre els àmbits de prevenció en relacions abusives i
addiccions. L’absència a les formacions, només es podrà justificar, amb algun document que
acrediti que s’ha fet alguna formació sobre els àmbits citats, en els dos últims anys.

El beneficiari de cada barra de bar haurà de proporcionar un espai dins de les seves
neveres per tal que l’ajuntament pugui ubicar 3 paquets de 6 botelles cadascun d'aigües de
1,5l.

L’ocupació de via pública objecte d’aquestes bases serà com a màxim de 10 metres
de llarg per 2,5 metres d’ample.

Acceptar les restriccions i condicions que en el seu cas s’imposin per part de
l’Ajuntament, essent en tot cas obligatòria la seva permanència fins a la finalització de l’acte,
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excepte en els casos que l’ajuntament determini, per raons de seguretat, que s’ha de
desmuntar abans de la finalització de l’acte i retirar de tot el material.

Complir la normativa vigent dels establiments d’atenció al públic i reunir les condicions
de seguretat i higiene que per a les instal·lacions no permanents preveu el Reial Decret
3484/2000 de 29 de desembre pel qual s’estableixen les normes per a l’elaboració, distribució
i comerç dels menjars preparats.

Muntar la barra, i/o parada en el lloc precís on estableixi l’Ajuntament amb tots els
elements suficients per donar un bon servei al públic: neveres, tiradors,... l’Ajuntament de
Cabrera de Mar no facilitarà aquest material.

Deixar l’espai completament net de material i brossa un cop desmuntada. Si l’endemà
l’Ajuntament de Cabrera de Mar requereix l’espai amb el temps suficient, s’haurà de deixar
lliure com a molt tard a les 10h del matí del dia següent.

Complir les condicions establertes per l’administració i respectar les marques de
begudes que aquesta exigeix per motius de convenis d’esponsorització o de qualitats
mínimes.

Queda prohibida la venda de begudes amb gots de vidre, ampolles de vidre i gots de
litre. Tot el material haurà de ser d’un sol ús.

Caldrà exposar un lloc visible la llista de preus. Preferiblement caldrà vendre els
tiquets d’una manera que no generi cues i s’hauran de tenir en compte les restriccions que en
el moment estiguin marcades per la pandèmia.

Respectar les ordenances municipals de via pública i el pla de protecció de l’arbrat, no
podent utilitzar aquest com a element de suport ni subjecció par a l’enllumenat ni els cartells.

L’entitat o empresa adjudicatària tindrà contractada i presentarà quan se li sol·liciti una
assegurança de responsabilitat Civil que cobreixi l’esdeveniment.

L’Ajuntament no es farà responsable dels desperfectes que es pugin ocasionar en les
instal·lacions de l’adjudicatari ni de les deterioraments o robatoris que es puguin ocasionar.

La llicència s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari.

L’adjudicatari haurà de complir totes les mesures sanitàries que dictin les autoritats
competents i l’Ajuntament de Cabrera de Mar.

Facilitar a l’Ajuntament de Cabrera de Mar quina serà la potencia necessària per al
punt de connexió pel bon funcionament de l’activitat.

Pel que fa al personal que estigui en les barres i/o parades, aquests hauran de tenir
els coneixements necessaris per tal d’oferir un servei de qualitat. Al mateix temps, hauran de
complir amb la presència del nombre de persones mínim que demani l’ajuntament en cada
esdeveniment, especificades en cada convocatòria.

Són obligacions de l’Ajuntament de Cabrera de Mar:

-

Fixar els preus de venda al públic de les begudes i productes alimentaris.
Got reutilitzable 1 ,00€
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Aigua petita 1 ,00€
Aigua gran 2,00€
Refresc 2,00€
Cervesa 2,00€
Beguda Energètica 2,50€
Entrepà fred 2,00€
Entrepà calent / plat sardines 3,50€
Bossa patates 1 ,50€
Combinat 5,00€
Combinat amb beguda energètica 5,50€

- L’Ajuntament efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància del compliment de les
condicions de la llicència i dictarà, en el cas adient, les instruccions oportunes per al correcte
compliment d’aquesta. En el cas que un cop efectuat el requeriment corresponent es
continuïn contravenint aquestes normes o la corresponent legislació sectorial, s’acordarà la
revocació de la llicència.
- L’Ajuntament de Cabrera de Mar facilitarà un punt de connexió amb la potencia suficient pel
bon funcionament de l’activitat.
- L’Ajuntament de Cabrera de Mar es farà càrrec de la seguretat de l’esdeveniment i la
vigilància de les barres durant la nit.
- Un cop l’entitat adjudicatària hagi desmuntat la barra i deixat net de material i brossa l’espai
que ocupava, l’Ajuntament es farà càrrec de netejar tot l’espai de la festa.
- L’Ajuntament facilitarà un congelador i tres carpes als adjudicataris.
- L’Ajuntament podrà efectuar variacions en l’horari o emplaçaments definitiu de les parades i
barres. Qualsevol modificació serà notificada amb temps suficient per tal que l’adjudicatari
efectuï les modificacions pertinents.
- A banda d’aquestes esdeveniments, qualsevol organitzador d’un acte en via pública que
tingui autorització per part de l’ajuntament, podrà sol·licitar, amb una antelació mínim d’un
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mes, l’explotació d’una barra de bar o parada de menjar, sempre que compleixi amb els
requisits de les bases aprovades per aquesta convocatòria. Aquestes llicències podran ser
atorgades per a esdeveniments organitzats abans del 31 de desembre del 2022.
- Les adjudicacions de les llicències descrites en aquesta convocatòria poden quedar desertes
sense prejudici de les altres convocatòries.

Tercer: Bonificació del 100% del cànon corresponent a l’atorgament de llicències per
l’ocupació de via pública, segons les bases reguladores per a l’adjudicació de llicències
temporals d’ocupació de via pública per les barres de bar i de menjar durant els
esdeveniments culturals a Cabrera de Mar.

Cabrera de Mar, signat electrònicament al peu del document, a la data que hi figura.”
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