
 

 

BASES REGULADORES DE L’ADJUDICACIÓ DE GUINGUETES PER A  LES 
BARRAQUES DE MALGRAT DE 2020 

 
 
Objectiu de les bases 
Barraques de Malgrat és una activitat lúdica, musical i festiva que té com a objectiu 
promoure la convivència i la cohesió social, així com facilitar la visibilitat de les entitats 
que ofereixen activitats culturals, musicals, de cultura popular i esportives als joves del 
municipi.  
El present document té per objecte establir les bases reguladores per a l’adjudicació 
de les 8 guinguetes de Barraques de la Festa Major de Sant Roc de Malgrat de Mar 
durant els dies 14 i 15 d’agost de 2020, aquestes dates estan subjectes de modificació 
per interès de l’ organització. La finalitat de l’adjudicació de les guinguetes és, a més 
de les finalitats de Barraques, donar suport per aconseguir fons per aquelles entitats 
que organitzin activitats obertes a tota la ciutadania del municipi durant tot l’any i 
durant la mateixa Festa Major. 
 
Requisits 
Podran participar les entitats del municipi sense ànim de lucre que tinguin caràcter 
juvenil, cultural, social o esportiu. Les entitats interessades han d’estar legalment 
constituïdes i registrades al Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes de 
Malgrat de Mar.  
 
Presentació de solꞏlicituds 
La instància per solꞏlicitar una guingueta a Barraques de Malgrat s’haurà de presentar, 
únicament per via telemàtica, a partir de l’aprovació de les bases, essent la data 
màxima de registre el dia 3 d’abril de 2020 a les 14 h.  
Les solꞏlicituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
Només es podrà presentar una solꞏlicitud per entitat 
 
Documentació a presentar 
-Document de compromís per poder participar a les Barraques de Malgrat  
-La documentació necessària acreditativa dels criteris de les bases per l’adjudicació. 
-Relació (original) de 6 persones responsables de la guingueta designades per l'entitat, 
per a la cobertura de les tasques durant els dies de les Barraques. En cap cas la 
mateixa persona podrà estar en llistes diferents. 
-Caldrà presentar fotocòpia complerta (davant i darrera) i perfectament llegible dels 
D.N.I vigent d’aquestes 6 persones responsables de la guingueta, designades per 
l’entitat. 
 
 
 
Criteris que han de servir de base per a l’adjudicació 
Per determinar les entitats adjudicatàries de les barraques es tindran en compte els 
següents criteris: 
 

1. Nombre de socis demostrables que formen part de l’entitat. S’acreditarà amb 
un certificat del secretari de l’entitat del nombre de socis a 31 de desembre de 
2019 i s’atorgarà la següent puntuació: 
1.- Menys de 50 socis: 5 punts 
2.- De 50 a 99 socis: 10 punts 
3.- 100 o més socis: 15 punts 



 

 

 
2. Activitats realitzades a Malgrat de Mar obertes a tothom: 

- Dutes a terme durant l’any 2019 dins el terme municipal de Malgrat de Mar 
- Que no siguin les ordinàries de l’entitat 
- Publicades en alguns dels suports dels que disposa l’Ajuntament  
- S’hauran d’anomenar i fer una breu descripció i valoració 

*En el cas de no presentar-ho correctament no es tindrà en compte 
Cal anomenar nom, activitat, dia, hora i lloc 
Breu descripció on s’explica en què consisteix i com s’ha fet. 
Valoració, participants, resultats, impacte econòmic i/o social 
Caldrà indicar on ha estat publicada i si cal, aportar còpia. 
 

Activitats organitzades i o coorganitzades o colꞏlaborant amb altres entitats 
*caldrà presentar escrit de l’altra entitat explicant les tasques realitzades. 
 
 
Per a menors de 18 anys 3 punts x activitat
Per a joves de 18 a 30 anys 4 punts x activitat
Per a tots els públics 2 punts x activitat
Per a participants amb necessitats especials 5 punts x activitat
Per a participants amb risc d’exclusió social 5 punts x activitat
 

 
3. Colꞏlaboració com a voluntari en festes o celebracions on l’Ajuntament 

solꞏlicita directament el suport  
- Dutes a terme durant l’any 2019 
- Cal que la Regidoria responsable de l’activitat informi de les tasques 

realitzades. 
 

Fer una carrossa de la Cavalcada de Reis 10 punts
Maquillar personal de la Cavalcada de Reis 10 punts
Fer de seguretat durant la Cavalcada de Reis 5 punts
Ajudar en altres aspectes de la Cavalcada de Reis 5 punts
Organitzar una activitat per joves a petició de l’Ajuntament 10 punts
Proposar i organitzar activitats innovadores per a joves 15 punts
 
 

4. Per tal de poder facilitar la rotació de les entitats participants a les 
Barraques s’atorgarà una puntuació de: 
1.- Entitats que no hi hagin participat els últims dos anys: 10 punts 
2.- Entitats que hi hagin participat en un dels últims dos anys: 5 punts 
3.- Entitats que hi hagin participat en les dues anteriors edicions: 0 punts 

 
5.  Per tal de potenciar les entitats juvenils, aquestes rebran 15 punts extres. 

 
6.  S’acorda entre les Regidories de Joventut i Igualtat, premiar amb 10 punts a 

les entitats que van assistir, tal i com es va demanar, amb un mínim de 2 
persones i durant tota la formació de prevenció LLIURES DE MASCLISMES 
2019 (06/08/2019). 

 
De la puntuació obtinguda s’establirà l’adjudicació. En cas d’empat es realitzarà un 
sorteig públic. 



 

 

 
Composició del Tribunal Qualificador 
Estarà format per la tècnica auxiliar de cultura, l’auxiliar tècnic de joventut, el cap 
d’Àrea de Qualitat de Vida, la cap d’Àrea de Serveis a la Persona i el Regidor de 
Joventut (aquest amb veu però sense vot) 
 
 
Distribució de les Barraques entre els adjudicataris 
La distribució de les barraques entre els adjudicataris es farà per sorteig públic, prèvia 
convocatòria de les persones interessades. 
Aquells adjudicataris que ho desitgin podran intercanviar la ubicació assignada amb 
una altra entitat i ho posaran en coneixement de l’Ajuntament mitjançant comunicació 
escrita formalitzada per ambdues parts. 
La Regidoria de Joventut es reserva el dret de denegar l’espai cedit a les entitats que 
incompleixin les obligacions anteriors, que hagin falsejat les dades presentades i/o que 
malmetin les instalꞏlacions i el material cedit. 
 
 
Entitats no seleccionades a Barraques 
Queda oberta la possibilitat que les entitats que no han estat seleccionades per la 
gestió d’una guingueta a les Barraques, puguin gestionar el servei de barra del bar 
d’altres actes organitzats per l’Ajuntament com per exemple la Revetlla de Sant Joan, 
Murmuris, Barraquetes, etc. Aquest servei s’oferirà a la primera entitat no seleccionada 
per ordre de puntuació i, en cas de renúncia a l’entitat següent i així successivament.  
 
 
Taxes 
Les entitats adjudicatàries hauran de satisfer una taxa de consistent en un únic 
pagament per als dies que duri Barraques de Malgrat. D’acord amb l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local, s’estableix a la ordenança fiscal número 11, lletra E, punt 7. Quioscs i barraques 
de festa major, situats en recintes públics, amb venda de begudes, per unitat i festa 
major: 321,35 €. 
 
 
Obligacions dels adjudicataris 
Seran obligacions dels adjudicataris: 

1. Designar dues persones representants per entitat per assistir a les reunions de 
Barraques que convoqui l’Ajuntament. 

2. Comprometre’s a sumar-se com a entitat a les campanyes que es portin a 
terme de conscienciació i prevenció respecte els riscos de l’oci nocturn. 

3. Muntar les barraques, i garantir la presència mínima necessària de persones 
de l’entitat que estigui a la guingueta durant l’horari de funcionament de 
Barraques, per vetllar pel bon funcionament de la pròpia Barraca. 

4. Efectuar la vigilància de l’espai mentre aquestes no estiguin en funcionament. 
5. Respectar les distàncies i els espais assignats. 
6. Seguir les indicacions dels responsables de l’Ajuntament o altre personal que 

l’Ajuntament designi. 
7. Obrir la guingueta tots els dies de Barraques. 
8. Les barraques hauran d’aturar la seva activitat, com a màxim, a les 5 h de la 

matinada. La zona de guinguetes haurà d’estar en condicions per a la neteja, 
com a màxim, mitja hora després de l’horari de tancament. 



 

 

9.   No vendre begudes alcohòliques a menors de 18 anys, tal i com estableix la 
Llei 1/2002, del parlament de Catalunya, a més hi ha d’haver una senyalització 
en un lloc perfectament visible, de la forma que es determini per reglament, que 
faci palesa la prohibició de vendre o subministrar begudes alcohòliques als 
menors de divuit anys.  En cas d’incompliment, segons estableix la llei, es rebrà 
la penalització corresponent, previ aixecament d’acta policial. A més 
comportarà no poder participar a les Barraques. 

10. Els menors d’edat no poden dispensar begudes i han d’estar acompanyats en 
tot moment per un adult responsable. 

11. Caldrà arribar a un acord de preus comuns de les consumicions a les reunions 
dels adjudicataris de guinguetes. Aquests no es podran variar durant els dies 
de barraques i hauran d’estar exposats al públic en tot moment. 

12. Caldrà arribar a un acord amb el sistema de venda de consumicions, totes les 
entitats hauran d’utilitzar el mateix sistema. 

13. De la mateixa manera que el punt anterior, no hi poden haver diferències en la 
gestió de la guingueta entre entitats. 

14. L’entitat no podrà subcontractar el servei de gestió de la guingueta a cap altra 
persona, empresa o entitat. L’incompliment comportarà l’exclusió de l’entitat, 
secció o associació de la solꞏlicitud de futures concessions, i podrà comportar 
el tancament immediat de la barraca durant la festa..  

15. Identificar la guingueta degudament amb el nom de l’entitat, aquest ha de ser 
exactament el mateix que figurava a la instància, el no compliment significarà el 
tancament de la mateixa guingueta. 

16. En cas que alguna entitat adjudicatària vulgui renunciar ho haurà de comunicar 
per escrit al registre general de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, com a màxim 
14 dies després d’haver-se anunciat la seva adjudicació. De manera 
automàtica s’adjudicarà la guingueta a la següent entitat en reserva.  

17. Deixar completament buides i netes (tal i com es va trobar el primer dia)  les 
barraques abans de les 8 h del dia 17 d’agost. No clavar claus, xinxetes i 
objectes estranys en les instalꞏlacions, ni tampoc pintar grafits a cap material 
cedit, a les instalꞏlacions ni als estris de propietat municipal.  

18. La potència màxima per entitat serà de 6000 w a 230v F+N+TT. En cap cas no 
s’acceptarà més potència. 

19. Fer el repartiment dels cartells que és repartiran per cada entitat a diferents 
municipis. Caldrà coordinar la distribució entre totes les entitats adjudicatàries. 

20. L’activitat de venda de cada entitat mai no sobrepassarà la superfície de la 
guingueta. 

21. Cada entitat ha de disposar dins la guingueta d’un extintor de pols, homologat i 
en condicions de funcionament. 

22. Els gots que s’utilitzaran a les Barraques 2020, es pactaran amb les entitats 
que siguin escollides. 

23. Per unes festes més sostenibles i ecològiques, en lluita contra el gran consum 
de plàstic, els gots hauran de ser retornables a un preu a pactar entre entitats. 

24. Les entitats només podran accedir a la seva guingueta (tan en el muntatge com 
en el desmuntatge) en els horaris indicats prèviament. 

 
Obligacions de l’Ajuntament 
Seran obligacions de l’Ajuntament: 

1. Fer-se càrrec de la proposta de programació musical, així com de la seva 
difusió. 

2. Instalꞏlar un punt de llum per a cada barraca amb els watts de potència 
necessaris i un quadre de protecció. 



 

 

3. Fer-se càrrec de la reparació de possibles avaries relacionades amb el 
subministrament elèctric, sempre i quan no tinguin a veure amb la instalꞏlació 
elèctrica particular de cada guingueta (del quadre elèctric als aparells). 

4. Contractar serveis d’ambulàncies i subministrar tanques segons disponibilitat i 
necessitat. 

5. Instalꞏlar lavabos per cobrir la zona de barraques i concerts. 
6. Neteja general de l’espai de Barraques (no de l’interior de les guinguetes). 
7. La seguretat del recinte durant el funcionament de les Barraques. 
8. Llogar la infraestructura necessària pels concerts. 
9. En cas que es produeixi alguna circumstància no prevista la Regidoria de 

Joventut serà la responsable de resoldre-la. 
 
Incompliment de les obligacions assumides per l’entitat 
En cas que una entitat hagi incorregut en falsedat en la documentació aportada, o 
incompleixi les obligacions descrites en aquestes bases, i suposi un perjudici pel 
normal funcionament de l’activitat, podrà suposar l’expulsió de l’entitat i la no 
participació en el concurs del proper any. 
 
 
RÈGIM DE RESPONSABILITATS 
Tot incompliment de les obligacions contingudes en aquest sistema de gestió 
constitueix una infracció que podrà ser objecte de sanció. Les sancions seran: 
 
Faltes lleus: 
Es consideren faltes lleus: 
- L’incompliment de les normes del present sistema de gestió no qualificades 
com a faltes greus o molt greus. 
Faltes greus: 
Es consideren faltes greus: 
- La reincidència en infraccions considerades lleus dona lloc a que siguin 
considerades greus. 
- L’ incompliment de l’horari d’obertura al públic, entès aquest com d’inici de 
l’activitat. 
- L’incompliment del deure de neteja i conservació de l’espai adjacent, ja sigui 
durant les fires com a la finalització. 
- L’incompliment dels sistema de fraccionament de residus  
- L’incompliment de les indicacions per a la gestió dels equips de música. 
- L’incompliment del sistema d’aparcament i circulació de vehicles. 
- El desacatament manifest de les instruccions del responsable municipal. 
Faltes molt greus: 
Es consideren faltes molt greus: 
- La reincidència en infraccions considerades greus, dona lloc a que siguin 
considerades molt greus. 
- El traspàs, cessió o sotsarrendament de la barraca. 
- La presència de menors de 16 anys treballant a la barraca. 
- Causar danys importants al mobiliari urbà i/o la resta de parades. 
- Les ofenses de paraula o obra al responsable municipal. 
- L’ incompliment de l’horari de tancament al públic.  
- L’incompliment de la normativa vigent de venda de begudes alcohòliques a 
menors i higiènica sanitària.  
 
Sancions 
La quantia de les sancions es graduarà tenint en compte les circumstàncies següents: 



 

 

a) L’esmena dels defectes sancionables, sempre que de l’incompliment no se 
n’hagin derivat perjudicis directes a tercers. 
b) El nombre de consumidors afectats. 
c) La quantia del benefici ilꞏlícit. 
d) El volum de vendes. 
e) La reincidència. 
 
Les infraccions lleus seran sancionades amb la pèrdua de 20 punts concurs de 
guinguetes a Barraques de l’any següent. 
Les infraccions greus seran sancionades amb pèrdua del dret a tenir barraca per 
un termini de 1 any 
Les infraccions molt greus seran sancionades amb pèrdua del dret a tenir 
barraca  per un termini de 3 anys 
Les entitats que renunciïn a tenir barraca passat el termini establert seran 
sancionades amb la pèrdua del dret a tenir barraca per un termini d’un any. 
 
Naturalesa de les autoritzacions 
Les autoritzacions, l’adjudicació de les quals és objecte d’aquestes bases, tenen 
naturalesa administrativa. Totes les qüestions que se’n derivin respecte a la 
interpretació i compliment de les seves condicions, seran sotmeses a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


