Àrea de Cultura
Expedient 200/2019

DECRET DE L’ALCALDIA

Antecedents
1. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, any rere any, organitza i
coordina els actes de Festa Major, de caràcter popular, cultural i lúdic, amb la
participació activa de les entitats locals.
2. Durant els diferents balls i concerts programats hi ha servei de bar organitzat
tradicionalment per diferents entitats.

5. El valor econòmic de la llicència serà de 250,00€ per a cadascun dels dies en
què es gestioni el servei de bar de Festa Major. El beneficiari de l’autorització
haurà de satisfer l’import resultant de l’adjudicació, com a màxim, cinc -5- dies
abans de la data de començament de la Festa Major 2019, en el compte
corrent que l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
designi. L’import ingressat es destinarà a ampliar la partida pressupostària
“Actes i Festes” del pressupost municipal vigent per tal de potenciar les
activitats culturals al municipi.
6. Podran sol·licitar la llicència totes aquelles persones físiques i jurídiques que
gestionin un servei de restauració al municipi de Caldes d’Estrac i aportin
sol·licitud al Registre Municipal d’Entrada de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac,
acompanyada de la documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries que corresponguin, així com altra documentació
especificada a l’anunci. El termini per a la presentació de sol·licituds s’estendrà
deu -10- dies hàbils des de la publicació de l’anunci fruit d’aquesta resolució.
Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte.
Legislació aplicable
•

A l’empara d’allò que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya.
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4. Amb l’objectiu de promocionar els establiments de restauració del municipi i ferlos partícips a les activitats programades, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac els
ofereix la gestió dels bars dels dies esmentats.
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3. Respecte el servei de bar dels dies 7 i 8 de setembre, cap entitat local ha estat
interessada en gestionar-los.
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Licitació per a l’adjudicació de la gestió del servei de bar de Festa Major 2019 per
als dies 7 i 8 de setembre

PRIMER
Aprovar l’oferta d’organització i gestió dels bars de Festa Major 2019 a les diferents
persones físiques o jurídiques que gestionin un servei de restauració al municipi de
Caldes d’Estrac.
SEGON
Publicar a la pàgina web municipal i a la seu electrònica l’anunci que tot seguit
s’especifica:
ANUNCI PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE FESTA MAJOR 2019
Servei ofert: organització i gestió dels bars de Festa Major 2019.

Documentació adjunta a la sol·licitud:
A l’escrit de sol·licitud de la llicència, els interessats hauran d’acompanyar la
documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o NIF de la persona jurídica, si
s’escau.
b) Fotocòpia del DNI de les diferents persones que gestionaran el servei de bar
els dies esmentats.
a) Justificant vigent de formació de manipulació d’aliments, de la persona titular
sol·licitant de gestió del servei de bar.
b) Justificant de disposar d’una assegurança en vigor que cobreixi els riscos
derivats de l’activitat per responsabilitat civil per import mínim de 150.300,00€,
d’acord amb l’article 80.4 del Decret 112/2010.
c) Justificant de trobar-se al corrent de totes les obligacions tributàries amb
l’AEAT i ORGT

TERCER
Notificar aquesta resolució als diferents serveis de restauració del municipi de Caldes
d’Estrac, publicar l’anunci a la pàgina web i a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac, a l’àrea de Cultura i a l’Àrea de Secretaria – Intervenció.
Ho mano i signa
L’Alcaldessa

En prenc coneixement
El Secretari Accidental

Rosa Pou Baró
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Termini de presentació de sol·licituds: les sol·licituds i la documentació per a
prendre part a la convocatòria es podran presentar al Registre Municipal d’Entrada de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en el termini màxim de deu -10- dies hàbils a comptar
de la publicació d’aquest anunci a la pàgina web municipal i seu electrònica.
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Condicions econòmiques: El valor econòmic de l’autorització i adjudicació serà de
250,00€ per a cadascun dels dies de gestió del servei de Bar de Festa Major.
El/Els beneficiari/s de l’autorització hauran de satisfer aquest import, com a màxim,
cinc -5- dies abans de la data de començament de la Festa Major 2019 (2 de
setembre de 2019).
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Dates, horaris i emplaçament: dissabte dia 7 i diumenge dia 8 de setembre de 2019,
a l’esplanada de Can Muntanyà. Els horaris es determinaran a l’acord d’adjudicació.

