
NORMATIVA REGULADORA DENORMATIVA REGULADORA DENORMATIVA REGULADORA DENORMATIVA REGULADORA DE L’ADJUDICACIÓ L’ADJUDICACIÓ L’ADJUDICACIÓ L’ADJUDICACIÓ DE DE DE DE SERVEI DE  SERVEI DE  SERVEI DE  SERVEI DE  BAR ALS CONCERTS BAR ALS CONCERTS BAR ALS CONCERTS BAR ALS CONCERTS I  I  I  I 
BALLS BALLS BALLS BALLS DE FESTA MAJOR.DE FESTA MAJOR.DE FESTA MAJOR.DE FESTA MAJOR.    
 
La finalitat d’aquesta normativa és l’adjudicació  del servei  de bar en els espais de concerts que 
se celebraran  el dissabte, diumenge i dilluns de la  Festa Major de Ripollet  a l’espai  del brollador 
del Parc Pinetons i del pati de l’escola Anselm Clavé pel Ball del confetti, dins el programa de la 
Festa Major de Ripollet i l’espai Gibrelleta . 
  
Els serveis de bar a adjudicar es distribuiran de la manera que s’indica a continuació, sense 
perjudici que aquesta distribució pugui ser modificada si els servies no són coberts en tota la seva 
totalitat o no existeixen prou entitats sol·licitants que compleixen els requisits establerts. 
 

1. Les entitats juvenils i esportives podran optar a la barra de la zona de concerts del brollador al 
Parc del Pinetons:  
DissabteDissabteDissabteDissabte    - A les 23 hores. Al Parc dels Pinetons, Concert___________________ i del DiDiDiDiumengeumengeumengeumenge    - A 
les 22 hores. Al Parc dels Pinetons, Concert___________________. L’entitat s’haurà de fer càrrec 
de les barres del dos dies. 
 
2. Les entitats culturals optaran a la barra  de bar del Ball de confetti del pati de l’escola Anselm 
Clavé: 
DDDDillunsillunsillunsilluns    - A les 23.30 hores. Al Pati de l’escola Anselm Clavé, Ball de confetti. 
 
Aquest Patronat entén que la finalitat d’aquesta adjudicació és potenciar les diferents entitats  
socioculturals i esportives del nostre municipi, i així fomentar les seves activitats pròpies i perquè, 
a més, s’impliquin  en el desenvolupament de les festes. 
    
1.-Normes: 
- Podran participar al concurs totes les entitats culturals, juvenils i esportives amb personalitat 
jurídica pròpia, sense ànim de lucre, del municipi  de Ripollet, que estiguin degudament inscrites 
en el registre municipal que correspongui. 
- En el cas que una entitat  per qüestions alienes no  pugui portar-lo amb el  seus propis membres 
de l’entitat, haurà de renunciar  a la seva petició. 
- No s’admetrà en cap cas la subrogació o subcontractació dels drets de l’adjudicatari a terceres 
persones. 
- No estan permesos els envasos de vidre ni llaunes, les begudes es serviran en envasos de 
plàstic. 



- Les entitats adjudicatàries hauran de complir la normativa vigent respecte a la venda i consum 
de begudes alcohòliques a menors d’edat.  
- Les entitats hauran de seguir les indicacions de caràcter organitzatiu que els responsables de les 
activitats designats per l’Ajuntament de Ripollet indiquin. 
 
2.- Requisits que hauran de presentar: 
    

 Document d’identificació Fiscal de l’entitat. 
 Pòlissa de d’assegurances de responsabilitat civil que cobreixi l’activitat. 
 Certificat acreditatiu dels poders del que signa la sol·licitud signat pel secretari de 

l’entitat. 
 És requisit indispensable que les entitats sol·licitants organitzin al llarg de l’any activitats 

rellevants amb repercussió en els àmbits cultural, popular o associatiu de Ripollet i que 
estiguin adreçades a la població en  general. 

 
No estan permesos els envasos de vidre ni llaunes, les begudes es  serviran en envasos de 
plàstic....    
    
3.- Obligacions del Patronat Municipal de Cultura: 

1. El Patronat  proporcionarà  els contenidors d’escombreries.    
2. Les connexions elèctriques per a la instal·lació de la maquinària del bar. 
    

4.- Obligacions de l’entitat adjudicatària: 
1. Instal·lació del bar. 
2. Neteja de l’espai que ocupi el bar. 
 

5.- El bar s’instal·larà a les següents zones: 
1. Dissabte, davant del brollador del Parc dels Pinetons. 
2. Diumenge, davant del brollador del Parc dels Pinetons. 
3. Dilluns, al pati de l’escola Anselm Clavé Ball de Confetti. 
 

6666.- Les sol·licituds es presentaran al Registre General del Patronat de Cultura que es correspon al 
següent model: 
El/la Sr./Sra. amb DNI, 
President/a del/la amb NIF núm. , 
amb domicili a Ripollet, carrer núm. , , , ,    



    
S O L . L I C I T A  el el el el bar de lesbar de lesbar de lesbar de les    festes del dissabte i diumengefestes del dissabte i diumengefestes del dissabte i diumengefestes del dissabte i diumenge a l’ a l’ a l’ a l’espai espai espai espai del brolladordel brolladordel brolladordel brollador del parc  del parc  del parc  del parc 
Pinetons Pinetons Pinetons Pinetons  per les entitats esportives i juvenils  per les entitats esportives i juvenils  per les entitats esportives i juvenils  per les entitats esportives i juvenils oooo el  el  el  el dillunsdillunsdillunsdilluns al  al  al  al Ball de CBall de CBall de CBall de Confetti al pati de l’escola onfetti al pati de l’escola onfetti al pati de l’escola onfetti al pati de l’escola 
Anselm ClavéAnselm ClavéAnselm ClavéAnselm Clavé,,,, per les entitats culturals  per les entitats culturals  per les entitats culturals  per les entitats culturals ....        
Adjunt la documentació relativa a l’apartat 2 d’aquesta convocatòria. 
Ripollet, de 2011 
El President, El Secretari, 
(Segell de l’entitat) 
 
7777....---- El termini per a la presentació de les  sol·licituds acaba el 22222222 de ju de ju de ju de junynynyny de de de del l l l     2020202011111111, a les , a les , a les , a les 21212121.00 .00 .00 .00 
hores.hores.hores.hores.    
 
8888....----  Entres totes les sol·licituds presentades per optar als serveis de bar es realitzarà un sorteig 
públic el dia 27 de juny a les 19,30 hores al Centre Cultural per extreure el nom de l’entitat 
encarregada de gestionar els serveis de bar de cada activitat, serà  condició indispensable per serà  condició indispensable per serà  condició indispensable per serà  condició indispensable per 
poder optar al servei de bar la presència d’un representant poder optar al servei de bar la presència d’un representant poder optar al servei de bar la presència d’un representant poder optar al servei de bar la presència d’un representant de l’entitat en el sorteigde l’entitat en el sorteigde l’entitat en el sorteigde l’entitat en el sorteig. 
 
La presentació de sol·licituds, és l’acceptació d’aquestes bases. 
 
Ripollet, maig de 2011  


