Tercer.- Si els dos anuncis de la convocatòria no es publiquen el mateix dia, el termini
de presentació de sol·licituds s’iniciarà en la data de publicació del primer i finalitzarà
transcorregut un mes comptat des de la data de la publicació del segon. Si els dos
anuncis són simultanis, el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorregut
un mes comptat des de la data de la seva publicació.
Les sol·licituds es presentaran al registre de l’Ajuntament de Rubí (Oficina d’Atenció a
la Ciutadania, carrer Narcís Menard, 13-17) o a les Oficines de Correus, en sobre
obert, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de
desembre.
A la sol·licitud s’acompanyarà la següent documentació preceptiva:
a) La que acrediti la personalitat i, si escau, la representació del licitador.
b) La proposta organitzativa de la fira que contindrà, almenys, el següent:
-

Una breu descripció sobre la tipologia de cada atracció, caseta i parada que es
pretén instal·lar. El seu nombre global serà de 30 com a mínim.

-

Una relació en la que cada atracció, caseta i parada vingui identificada amb un
nom distintiu, sigui o no comercial.

-

Un plànol en planta en el que s’ubiqui cada atracció, caseta i parada, com
també els altres elements necessaris i/o accessoris, amb els passos acotats.
Tots aquests components hauran d’ocupar la totalitat de l’espai marcat al plànol
Annex 1.
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Segon.- Publicar aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
a la seu electrònica o pàgina web de la corporació. La convocatòria no serà eficaç
sense la publicació dels dos anuncis.

Data 11-4-2019

“Primer.- Obrir convocatòria per a l’atorgament d’una sola llicència o autorització d’ús
comú especial sobre la porció de terreny de 7.217 m2 que consta marcada al plànol
que s’adjunta a aquesta resolució com a Annex 1, per tal que es puguin instal·lar i
explotar atraccions, casetes i parades de fira desmuntables durant la Festa Major de
2019.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Regidora Delegada de l’Àrea de Serveis Territorials, mitjançant Decret número
1550/2019, de data 28 de març de 2019, ha resolt el següent:

B

Edicte sobre la convocatòria per a l’atorgament d’una sola llicència o
autorització d’ús comú especial

c) En tercer i darrer lloc, de persistir l’empat amb l’aplicació de l’anterior criteri,
s’atorgarà la llicència o autorització per sorteig. El lloc, dia i hora del sorteig serà
determinat pel servei de mobilitat, com a servei gestor.
Cinquè.- La llicència o autorització d’ús comú especial queda subjecta a les següents
condicions:
DURADA I HORARIS DE L’AUTORITZACIÓ
. Muntatge: des de dimarts 25 de juny, a partir de les 00:00 hores, entrada de camions
i muntatge de les atraccions, casetes i parades.
. Obertura al públic:
Dijous 27 de juny: de 21:00 hores a 03:00 hores
Divendres 28 de juny: de 18:00 hores a 03:00 hores
Dissabte 29 de juny: de 18:00 hores a 03:00 hores
Diumenge 30 de juny: de 18:00 hores a 23:00 hores
. Desmuntatge: a partir de la finalització de l’obertura al públic i fins dimarts 2 de juliol,
a les 18:00 hores, moment en què el recinte haurà de quedar lliure i en les mateixes
condicions que tenia en el moment del muntatge.
GARANTIA
Es fixa una garantia de 2€/m2 d’ocupació, amb un mínim de 100 €, per cada atracció,
caseta o parada. La garantia es liquidarà amb la resolució d’atorgament de la llicència
o autorització.
TAXA
La que correspongui en aplicació de l’Ordenança Fiscal número 14 reguladora de la
taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal. La
taxa es liquidarà amb la resolució d’atorgament de la llicència o autorització.
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b) En segon lloc, de produir-se empat amb l’aplicació de l’anterior criteri, s’atorgarà la
llicència o autorització a qui obtingui millor valoració en la diversitat de la seva
proposta. Per a aquesta valoració es tindrà en compte la varietat del tipus d’atraccions,
casetes i parades.

Data 11-4-2019

a) En primer lloc, s’atorgarà la llicència o autorització a qui, respectant el mínim de 30,
proposi el major nombre global d’atraccions, casetes i parades a instal·lar.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Quart.- Els criteris de selecció de l’única persona física o jurídica adjudicatària són, per
ordre, els següents:
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No es prendran en consideració les sol·licituds presentades dins de termini a les
Oficines de Correus que no hagin arribat al registre municipal en el moment de dictarse la resolució, llevat que amb anterioritat a aquest moment l’interessat hagi comunicat
a l’Ajuntament de Rubí la imposició postal mitjançant fax (936974177), correu
electrònic (espaipublic@ajrubi.cat), telegrama o burofax, remetent el corresponent
justificant.

El vicesecretari, per signatura delegada
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nicolau López Aznar

Data 11-4-2019

Rubí, 29 de març de 2019
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La porció de terreny de 7.217 m2 que consta marcada al plànol adjunt està inclosa a la
finca propietat de l’Ajuntament de Rubí identificada amb la referència cadastral número
9134502DF1993S0001BU, la qual integra un espai destinat a aparcament i està
delimitada per la Rambleta de Joan Miró, un edifici municipal, la carretera C-1413a i
els terrenys contigus a la via de FGC.

https://bop.diba.cat

Sisè.- Respectant el que estableix el punt Cinquè precedent, la llicència o autorització
que es concedeixi fixarà les condicions relatives al règim d’ús del bé; els requisits
tècnics de les atraccions, casetes i parades; els imports de la garantia i de la taxa, amb
el desglossament corresponent; les obligacions a càrrec de la persona autoritzada; les
causes d’extinció i qualsevol altra que es consideri necessària.”
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 11-4-2019
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