EDICTE

Per Decret d’Alcaldia núm. 3419/2019, de data 28 de juny de 2019 s’ha dictat la
següent resolució:

“Vista la necessitat d’atorgar l’autorització d’ús privatiu del domini públic per a
l’explotació del servei de bar a l’Escardívol durant la Festa Major de Sant Pere 2019
amb l’objectiu d’oferir a les entitats la possibilitat de complementar els seus ingressos
econòmics per finançar les activitats que duen a terme a la ciutat en foment dels valors
culturals, esportius, participatius, cívics i d’integració.
Vist el Plec de Clàusules que regulen l’atorgament d’autoritzacions en favor de
determinades entitats ciutadanes aprovat per decret núm. 1534/2019 de la regidora
delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data de 26 de març de 2019 i publicat
al BOPB el dia 11 d’abril de 2019.
Vista l’ Acta de la Mesa pública del concurs per a l’atorgament de les autoritzacions
d’ús privatiu de 25 espais de l’Escardívol per a l’explotació de l’activitat de bar durant la
Festa Major de Sant Pere de l’any 2019, reunida el dia 14 de maig de 2018, segons la
que:
•

S’ha d’excloure a l’Associació Casa de la Cultura de Catalunya per no reunir el
requisit de la clàusula 2.2.a) del plec de condicions que regula l’atorgament
d’autoritzacions, en tant que es tracta d’una entitat que no està inscrita en el
Registre d’Entitats Ciutadanes (REC) de l’Ajuntament de Rubí amb una
antiguitat mínima de tres anys naturals immediatament anteriors a la
presentació de la sol·licitud de participació.

•

En tant que el nombre de sol·licituds admeses era igual al nombre d’espais
disponibles, es va procedir a fer el sorteig de les autoritzacions seguint les
instruccions del plec de condicions que regulen l’atorgament de les
autoritzacions

•

El resultat del sorteig va ser el següent:
ENTITAT
Penya Blaugrana Ramón Llorens
Club Natació Rubí
Castellers de Rubí
Rodamons de Rubí
Associació Catalana-Senegalesa per la Cooperació i
Promoció Social i Cultural de Rubí (ACSPROSC)
Hoquei Club Rubí Cent Patins
Associació Casa de Rubí “Colegio Regina Carmeli”

ESPAI
espai 01
espai 02
espai 03
espai 04
espai 05
espai 06
espai 07

Secció Esportiva
Centre d’Esplai l’Eixam
Asociación Deportiva Castellnou
Asociación Residente de Mandegane en Barcelona
Club Voleibol Rubí
Asociación Hermandad Rociera Andaluza de Rubí
Club Esportiu Olímpic Can Fatjó
Unió Atlètica Rubí
Unión Extremeña de Rubí
C.F. Juventud 25 de Septiembre
Casal d’Amistat Catalano Cubà José Martí
Casa de Andalucía en Rubí
Amigos de las motos custom “El viejo cowboy”
Club Esportiu Maristes Rubí
Club Escola de Futbol Can Mir
Associació Escola de Sardanes Flor de Neu
Centre Excursionista de Rubí
Colla de Diables de la Riera de Rubí
Club Handbol Rubí

espai 08
espai 09
espai 10
espai 11
espai 12
espai 13
espai 14
espai 15
espai 16
espai 17
espai 18
espai 19
espai 20
espai 21
espai 22
espai 23
espai 24
espai 25

Tenint en compte que, després del sorteig dues entitats van mostrar interès en
intercanviar l’espai que els havia resultat assignat.
Davant la falta de previsió sobre aquesta possibilitat al respecte al Plec de Clàusules
que regulen l’atorgament de les autoritzacions els membres de la mesa del concurs
van valorar la qüestió i van decidir admetre aquesta possibilitat únicament en la fase
prèvia a l’atorgament de les autoritzacions d’ús i fer-la extensiva a la resta d’entitats
per tal que totes tinguessin les mateixes possibilitats.
Seguint aquesta indicació, es va oferir a les 25 entitats participants en el sorteig la
possibilitat de sol·licitar la permuta dels espais assignats, resultant que:
Les entitats C.E. Olímpic Can Fatjó i C.N. Rubí van sol·licitar la permuta dels espais
assignats pel sorteig, mitjançant les instàncies número 2019019818 i número
2019019819 respectivament.
Les entitats Club Escola de Futbol Can Mir i l’Escola de Sardanes Flor de Neu també
van sol·licitar la permuta dels espais assignats pel sorteig, mitjançant la instància
número 2019020163.
Per altra banda, dues entitats van manifestar la seva voluntat de desistir del
procediment d’atorgament de l’ús dels espais, el Casal d’Amistat Catalano Cubà José
Martí, a través d’instància número 2019019906 del 12 de juny i la Unió Atlètica de Rubí
a través de la instància 2019019993 de la mateixa data. De manera que resulta
necessari reduir a 23 el nombre d’espais objecte d’autorització d’ús i reajustar
l’assignació d’espais a aquesta circumstància.
D’acord amb el que preveu l’article 20 del Plec de Clàusules tècniques les entitats han
justificat davant el servei de Cultura la contractació d’una pòlissa col·lectiva
d’assegurança que cobreix la responsabilitat civil de l’activitat i de l’ocupació, el seu
pagament i el seu compromís de mantenir la pòlissa contractada durant tota la
vigència de l’autorització.

Vist el que disposen els articles 86.2 i 92 de la Llei de l’Estat 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Vist el que disposa l’article 57 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vista la proposta de la cap del servei de Cultura de l’Àrea de Projecció de la Ciutat,
Cultura i Esports, de data 27 de juny de 2019 i de l’informe tècnic de data 26 de juny
de 2019 que consten a l’expedient.

RESOLC:
Primer.- Finalitzar l’expedient d’atorgament d’autoritzacions d’ús privatiu dels espais
de l’Escardívol per a l’explotació de l’activitat de bar durant la Festa Major de Sant
Pere de l’any 2019 en el sentit següent:
1. Excloure a l’Associació Casa de la Cultura de Catalunya per no reunir el
requisit de la clàusula 2.2.a) del plec de condicions que regula l’atorgament
d’autoritzacions, en tant que es tracta d’una entitat que no està inscrita en el
Registre d’Entitats Ciutadanes (REC) de l’Ajuntament de Rubí amb una
antiguitat mínima de tres anys naturals immediatament anteriors a la
presentació de la sol·licitud de participació.
2. Donar per desistides del procediment a les entitats Unió Atlètica de Rubí i
Casal d’Amistat Catalano Cubà José Martí.
3. Atorgar les autoritzacions d’ús a les entitats no excloses i no desistides que els
van sol·licitar, d’acord amb la següent relació:
ENTITAT
Penya Blaugrana Ramón Llorens
Club Esportiu Olímpic Can Fatjó
Castellers de Rubí
Rodamons de Rubí
Associació Catalana-Senegalesa per la Cooperació i
Promoció Social i Cultural de Rubí (ACSPROSC)
Hoquei Club Rubí Cent Patins
Associació Casa de Rubí “Colegio Regina Carmeli” Secció
Esportiva
Centre d’Esplai l’Eixam
Asociación Deportiva Castellnou
Asociación Residente de Mandegane en Barcelona
Club Voleibol Rubí
Asociación Hermandad Rociera Andaluza de Rubí
Club Natació Rubí
Unión Extremeña de Rubí
C.F. Juventud 25 de Septiembre
Casa de Andalucía en Rubí
Amigos de las motos custom “El viejo cowboy”
Club Esportiu Maristes Rubí
Associació Escola de Sardanes Flor de Neu
Club Escola de Futbol Can Mir
Centre Excursionista de Rubí

ESPAI
espai 01
espai 02
espai 03
espai 04
espai 05
espai 06
espai 07
espai 08
espai 09
espai 10
espai 11
espai 12
espai 13
espai 14
espai 15
espai 16
espai 17
espai 18
espai 19
espai 20
espai 21

Colla de Diables de la Riera de Rubí
Club Handbol Rubí
Vacant
Vacant

espai 22
espai 23
espai 24
espai 25

Informant a les entitats autoritzades que el règim d’ús que s’atorga és el que es recull
al PLEC DE CONDICIONS QUE REGULEN L’ATORGAMENT DE LES
AUTORITZACIONS D’ÚS PRIVATIU DE 25 ESPAIS DE L’ESCARDÍVOL PER A
L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE BAR DURANT LA FESTA MAJOR DE SANT
PERE DE L’ANY 2019, aprovat per decret núm. 1534/2019 de 26 de març de 2019 i
publicat al BOPB el dia 11 d’abril de 2019.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les entitats autoritzades i donar trasllat de la
mateixa als serveis municipals que tinguin interès.
Tercer.- Posar en coneixement de totes les entitats que van presentar sol·licitud de
participació i a la ciutadania en general a través de la publicació de la present resolució
a la Seu Electrònica i al BOPB”.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Rubí, 1 de juliol de 2019

El vicesecretari accidental
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