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BASES “BARRAQUES”I NETEJA DE GOTS 2018
BASES REGULADORES DE L’ADJUDICACIÓ DE BARRAQUES I NETEJA DE
GOTS, PER LES FESTES DEL TURA 2018.

Aquestes bases s’estableixen davant la necessitat d’haver de repartir un nombre limitat
de “barraques” i amb la intenció d’evitar greuges comparatius entre aquelles entitats
sense ànim de lucre que vulguin aconseguir-ne una, per tal de finançar les seves
activitats. Aquestes bases s’han establert amb la clara finalitat de donar suport a
aquelles entitats que organitzen activitats obertes a tothom, afavorint, d’aquesta manera,
que els diners guanyats durant els dies de les Festes del Tura retornin a la ciutat i
repercuteixin en benefici de la població olotina.
PRIMERA.- L’objecte d’aquestes bases és l’adjudicació de les barraques que
s’instal·laran amb motiu de les Festes del Tura 2018, per destinar-les a bar. El nombre
de barraques es limita a un màxim de VUIT, que es col·locaran a la zona del Firal.
També es treu a concurs UNA barraca que es col·locarà a la Plaça Campdenmàs.

Així mateix, s’adjudicarà el servei de neteja de gots reutilitzables que seran d’ús
obligatori en totes les barraques objecte d’aquesta concessió, així com la neteja dels
gots que utilitzin les diverses barres que els bars col·loquen a la via pública durant les
Festes del Tura.
SEGONA.- Només podran optar a la concessió d’una barraca, aquelles entitats sense
ànim de lucre que tinguin la seva seu social i el seu marc d’actuació a la ciutat d’Olot.
Les entitats o associacions que sol·licitin la concessió d’una barraca hauran d’estar
legalment constituïdes, disposar d’una persona representant legalment escollida, un
número de NIF i un número de registre d’associació.
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Quedaran expressament excloses del procés d’adjudicació de barraques les entitats o
associacions polítiques, sindicals o religioses; així com aquelles que, sense ser-ho
explícitament, tinguin la mateixa finalitat.
TERCERA.- Per prendre part al concurs d’atorgament d’una barraca caldrà presentar,
personalment, una sol·licitud que haurà de constar, com a mínim, dels següents
documents:
• Instància de l’entitat sol·licitant prendre part en el concurs. (important
que hi hagi un telèfon i un mail de contacte).
• Certificat del/la secretari/a de l’entitat o associació que acrediti la data
de constitució, la inscripció al registre corresponent, així com la vigència
de l’entitat i els membres de la seva junta actual.
• Certificat del/la secretari/a de l’entitat o associació que acrediti el
nombre de persones associades o membres de l’entitat o associació.
• Còpia de la resolució administrativa concedint l’autorització de
legalització.
• Memòria explicativa de l’activitat de l’entitat o associació i pressupost
detallat d’ingressos i despeses de l’exercici 2017. S’hauran d’explicar
concretament les activitats que l’entitat o associació desenvolupa a Olot i
tenen com a destinatària la ciutadania olotina.
• El full de puntuació (Annex I) d’aquestes bases degudament
complimentat.
A més, per participar en el concurs caldrà estar al corrent del pagament de gots
reciclables dels anys anteriors.

QUARTA.- Les instàncies sol·licitant prendre part en aquesta convocatòria, en les quals
les persones representants de les entitats hauran de manifestar que accepten aquestes
bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, es presentaran a
les oficines de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (Can Trincheria), al C/ Sant
Esteve , 29 (Ajuntament), fins a les 14 hores del dia 20 de juliol de 2018.
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Amb la instància caldrà presentar la documentació assenyalada en la base tercera,
acreditativa dels mèrits que les entitats al·leguin als efectes de valoració. Els mèrits
que no estiguin degudament acreditats no es prendran en consideració.

CINQUENA.- Per establir l’ordre d’adjudicació de les barraques es valoraran els
següents paràmetres:
•

Abast social de l’entitat, repercussió social dins la ciutat d’Olot dels
possibles guanys que l’entitat faci amb la concessió.

•

Caràcter social de les activitats de l’entitat: integració, treball amb
persones amb diversitat funcional, solidaritat, etc.

•

Mecanismes de finançament de l’entitat.

•

Actes

especials

que

tingui

programada

l’entitat

amb

caràcter

excepcional.
•

Compromís de no vendre alcohol.

•

Agrupació d’entitats per a l’explotació d’una mateixa barraca.

(Per fer la valoració, cal que l’entitat ompli el full adjunt ANNEX I, per tal de demostrar
els paràmetres anteriors, llegiu les instruccions)
SISENA.- Els mèrits que al·leguin les entitats, es qualificaran d’acord amb el barem
màxim que figura a continuació:
A.- ABAST SOCIAL DE L’ENTITAT

A1.- Nombre de persones associades o membres de l’entitat (actius durant el 2017). Es
valorarà partint del següent escalat: menys de 50 persones associades, 1 punt; de 51 a
100 persones associades, 2 punts; de 101 a 150 persones associades, 3 punts; i més
de 150 persones associades, 4 punts.
A2.- Integració de persones de col·lectius amb especials dificultats (persones amb
diversitat funcional, casos de vulnerabilitat social) com a persones associades o
membres actius i de ple dret de l’entitat. Es valorarà d’acord amb el següent barem: fins
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a 10 persones, 1 punt; d’11 a 25 persones, 3 punts; de 26 a 50 persones, 4 punts; i més
de 50 persones, 5 punts. * Cal presentar certificat d’un organisme oficial
A3.- Nombre d’activitats per any organitzades per l’entitat, gratuïtes, obertes a tothom.
Les diverses activitats incloses en un mateix programa o festa es consideraran una sola
activitat. Es valoraran d’acord amb el següent barem: menys de 25 activitats, 1 punt; de
26 a 50 activitats, 2 punts; de 51 a 100 activitats, 3 punts; de 101 a 200 activitats, 4
punts; i més de 200 activitats, 5 punts.
*Aquestes activitats han d’estar vinculades a la funció principal de l’entitat
B.- CARÀCTER SOCIAL DE L’ACTIVITAT
B1.- Nombre d’activitats anuals extraordinàries (no habituals) destinades directament o
de forma específica a la integració de persones o de col·lectius amb especials dificultats
(persones amb diversitat funcional, casos de vulnerabilitat social). Es valoraran d’acord
amb el següent barem: d’1 a 2 activitats, 1 punt; de 3 a 5 activitats, 2 punts; i més de 5
activitats, 3 punts.
*Aquestes activitats han d’estar vinculades a la funció principal de l’entitat
B2.- Nombre d’activitats anuals destinades a la solidaritat, com ara recollides de
joguines, d’aliments o altres activitats similars destinades a col·lectius desafavorits. Es
valoraran d’acord amb el següent barem: d’1 a 2 activitats, 1 punt; de 3 a 5 activitats, 2
punts; i més de 5 activitats, 3 punts.

C.- MECANISMES DE FINANÇAMENT DE L’ENTITAT. Es valorarà positivament que el
finançament de l’entitat provingui majoritàriament de les aportacions de les persones
associades (quotes) i dels ingressos que es puguin produir per les activitats que realitza
l’entitat o per ingressos atípics o d’altra mena (venda de samarretes, rifes, sortejos, etc),
en detriment de la dependència econòmica de subvencions públiques. Així es valorarà
partint del següent escalat: més del 30% del pressupost procedent de subvencions
públiques, 0 punts; fins al 25% del pressupost procedent de subvencions públiques, 1
punt; fins al 20% del pressupost procedent de subvencions públiques, 2 punts; i fins al
15% del pressupost procedent de subvencions públiques, 3 punts; fins al 10% del
pressupost procedent de subvencions públiques, 4 punts; fins al 5% del pressupost
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procedent de subvencions públiques, 5 punts; fins al 2% del pressupost procedent de
subvencions públiques, 6 punts.
D.- ACTES EXCEPCIONALS. Es valora que l’entitat realitzi la celebració d’aniversari de
l’entitat segons els següents paràmetres: 10è aniversari 2 punts; 25è aniversari 3 punts;
50è aniversari 4 punts; 75è aniversari 5 punts; 100è aniversari 6 punts. No es tindran en
compte altres celebracions diferents que les esmentades. No es tindran en compte
aquelles activitats que es realitzin cada any o periòdicament.
El jurat podrà atorgar, si ho creu oportú, fins a un màxim de 3 punts a les entitats que
realitzin activitats extraordinàries i excepcionals.
E.- VENDA DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES.
a.- No vendre cap tipus d’alcohol: 15 punts
b.- Només vendre alcohol de baixa graduació: 10 punts
c.- Vendre tot tipus d’alcohol: 0 punts

F.- AGRUPACIÓ D’ENTITATS PER A L’EXPLOTACIÓ D’UNA MATEIXA BARRACA.
Dues o més entitats podran concórrer conjuntament per a l’adjudicació d’una mateixa
barraca. Caldrà que ho facin sota una mateixa instància i presentin tota la documentació
per a cada una de les entitats i es farà la mitjana aritmètica de la seva puntuació. En cas
que les entitats que s’ajuntin tinguin cadascuna d’elles menys de 75 persones
associades, l’agrupació tindrà una puntuació addicional de 6 punts.
SETENA.- Les sol·licituds seran valorades per una comissió integrada per tècnics de
l’Ajuntament, per personal tècnic de l’Àrea de Festes i membres de la Comissió de
Festes. La valoració serà tramesa a la regidoria de Festes que és qui farà l’adjudicació
de les barraques.
VUITENA.- En cas d’empat, les entitats que hagin optat per no vendre cap tipus
d’alcohol tindran preferència sobre aquelles entitats que hagin optat per vendre alcohol
de baixa graduació o sobre les que hagin optat per vendre tot tipus d’alcohol. Així
mateix, en cas d’empat, les entitats que hagin optat per vendre alcohol de baixa
graduació tindran preferència sobre les que hagin optat per vendre tot tipus d’alcohol. I
en el cas que l’empat persisteixi , passarà al davant aquella entitat que organitzi un acte
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gratuït i obert a tothom durant els dies de les Festes del Tura.
NOVENA.- L’ adjudicació de la barraca es notificarà a les persones interessades per
escrit, juntament amb el termini per ingressar l’import de la taxa corresponent. Si
transcorregut aquest termini, l’import no hagués estat ingressat per alguna entitat o
associació, l’atorgament de l’espai es deixarà sense efecte i es, donarà per ordre de
preferència, a alguna altra que hagi quedat a la llista d’espera provisionalment o a les
millor classificades si no hi hagués llista d’espera.
DESENA.- La distribució dels llocs que ocuparà cada entitat es farà d’acord amb la
puntuació que determini l’Àrea de Festes. Així, l’entitat classificada en el primer lloc (la
que tingui més punts) serà la primera de triar la barraca, i així successivament fins a
l’última entitat o fins que s’acabin les barraques (les 8 del Firal i la de la plaça Camp
d’en Mas).
* Les barraques és triaran en el mateix lloc un cop estiguin muntades.

ONZENA.- Les entitats que hagin quedat fora de les barraques, podran optar al servei
de neteja de gots reutilitzables si aquest servei quedés vacant. En aquest cas, es
seguirà el mateix mecanisme que per a triar barraca; és a dir, de les entitats que quedin
sense opció de barraca, la que tingui més punts serà la primera a optar per aquest
servei.
DOTZENA.- L’import de la contraprestació per ocupació del domini públic que suposa la
instal·lació de les esmentades barraques s’estableix en 1.820 € (mil vuit-cents vint
euros).
TRETZENA.- L’Ajuntament d’Olot bonificarà amb 900 € de l’import de la taxa a aquelles
barraques que es comprometin per escrit, a no vendre cap tipus d’alcohol. També
s’estableix una bonificació de 325 € a aquelles que no venguin cap tipus d’alcohol
destil·lat. La bonificació es practicarà un cop finalitzades les festes i prèvia comprovació
del compliment del compromís. Així mateix, l’Ajuntament es reserva el dret, en cas que
no es compleixi aquest compromís, d’excloure l’entitat o associació de la sol·licitud de
futures concessions i, fins i tot, de procedir al tancament de la barraca de manera
immediata durant les festes. En el cas d’incompliment caldrà abonar l’import íntegre.
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CATORZENA.- L’Entitat no podrà subcontractar el servei de gestió de la “barraca” a cap
altra persona, empresa o entitat. Tampoc es podrà subcontractar el servei de neteja de
gots. L’incompliment d’aquesta base comportarà l’exclusió de l’entitat o associació de la
sol·licitud de futures concessions i podrà comportar el tancament immediat de la barraca
durant les festes.
QUINZENA.-

En cap cas es podrà modificar l’estructura de les “barraques”

subministrades per l’organització. Les modificacions no estructurals s’hauran de
presentar prèviament a l’Àrea de Festes per a la seva aprovació. No estarà permès
cap espai de la via pública tret del delimitat per la pròpia estructura de la barraca.

SETZENA.- Les entitats adjudicatàries d’una barraca tenen l’obligació d’utilitzar
exclusivament els gots reutilitzables que facilitarà la Comissió de Festes. El cost del got
serà de 0,50 €. L’incompliment d’aquesta disposició podrà comportar el tancament
immediat de la barraca.
DISSETENA.- Si l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot aconsegueix un patrocini de
Festes relacionat amb les begudes i/o subministres d’hostaleria que han de servir a les
barraques, aquestes hauran de servir exclusiva i obligatòriament els productes que
s’hagin pactat amb el proveïdor que l’Ajuntament hagi decidit. El preu s’haurà pactat
buscant la relació servei/ preu més favorable i quedarà fixat per a tothom. Les barraques
es posaran d’acord amb l’empresa proveïdora per tal de fer les seves comandes durant
una reunió a què se’ls convocarà des de l’Àrea de Festes.

DIVUITENA.- Les entitats que aconsegueixin una barraca hauran de complir la
normativa vigent en matèria de substàncies que poden generar dependència; en
especial la Llei 20/1985, de 25 de juliol i les seves posteriors modificacions: Llei
10/1991, de 10 de maig, Llei 8/1998, de 10 de juliol i Llei 1/2002 , d’11 de març. En
compliment d’aquesta normativa, també caldrà exposar a la seva barraca un rètol
que digui: “Ni en els establiments de venda i de consum de begudes alcohòliques, ni en
altres llocs públics no és permès de vendre ni subministrar cap mena de beguda
alcohòlica als menors de divuit anys”
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DINOVENA.- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
VINTENA.- La Junta de valoració de l’Àrea de Festes queda facultada per resoldre els
dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs i
en tot el que no preveuen les bases.

Olot, juny 2018
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ANNEX I. Taula de puntuació
A.- ABAST SOCIAL DE LES ACTIVITATS
A1.- Nombre de socis o membres de l’entitat
A.2.- Integració de persones de col·lectius amb especials dificultats com
a socis o membres de l’entitat
A.3.- Nombre d’activitats anuals, gratuïtes, obertes a tothom

B.- CARÀCTER SOCIAL DE L’ACTIVITAT
B1.- Nombre d’activitats anuals extraordinàries destinades directament
a la integració de persones o col·lectius amb especial dificultats
B2.- Nombre d’activitats anuals destinades a la solidaritat

C.- MECANISMES DE FINANÇAMENT
- En funció de la procedència dels ingressos pressupostaris de l’entitat
D.- ACTES EXCEPCIONALS O ESPECIALS
- Actes de celebració d’aniversaris, esdeveniments puntuals especials....
E.- VENDA DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
- L’entitat no vendrà cap tipus d’alcohol a la barraca
- L’entitat només vendrà alcohol de baixa graduació
- L’entitat vendrà tot tipus d’alcohol
F.- AGRUPACIÓ D’ENTITATS
- Agrupació d’entitats per a la gestió d’una mateixa barraca
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OBSERVACIONS
De les actes dels darrers anys veiem que molt sovint es repeteixen els mateixos errors
en la interpretació de les bases. Els més freqüents són les següents:
1.- No acreditar suficientment allò que es pretén que es valori.
2.- Discrepàncies entre la documentació presentada i el nombre real d’activitats.
3.- Comptar una mateixa activitat com a diverses activitats diferents (algunes activitats
que es compten com a individuals són part d’una mateix activitat global)
4.- Comptar com a obertes a tothom activitats que no han estat ofertades públicament.
5.- Activitats extraordinàries i excepcional que queden a criteri del jurat.
En cas d'empat entre dues entitats, passarà al davant aquella entitat que no vengui
alcohol destil·lat", si encara persisteix l'empat, passarà al davant aquella entitat que
organitzi un acte gratuït i obert a tothom durant els dies de les Festes del Tura.

