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 ANUNCI 

Expedient 2020/000023390 

 

Atorgament de les llicències d’ús comú especial per a la utilització dels escenaris i serveis complementaris 
en el marc de la programació d’entitat dins la Programaci

Òrgan: Cultura 

Expedient: 2020/000023390 

 

 

El Decret 4459/2020 d´ 1 de juliol, de la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, aprova l’atorgament de

les llicències d’ús comú especial per a la utilització dels escenaris i serve

programació d’entitats dins la Programació cultural de juliol 2020

 

 

Per al coneixement general de la ciutadania, es fa públic el text íntegre d’aquest acord:

 

«Relació de fets 
 

En data 9 de juny de 2020 per Decret 

guladores per l’atorgament de llicències d’ús dels escenaris i serveis complementaris (equips de so i llums) in

tal·lats en el marc de la programació d’entitats dins la Programació Cul

presentació de les sol·licituds. 

 

L’Ajuntament ofereix 8 escenaris distribuïts per la ciutat els dies 25 a 27 de juliol de 2020, on s’hi podran progr

mar, en les franges horàries establertes, actuacions que 

o bé aquelles que permetin mostrar la seva activitat habitual.

 

El nombre final de llicències a atorgar es determinarà en funció de les característiques tècniques i logístiques de les 

propostes rebudes, i la seva cabuda en els espais i franges horàries previstes.

 

Les llicències estaran condicionades a la situació sanitària ocasionada per la Covid

tot en el moment abans d’iniciar-se l’actuació, si a criteri munici

 

Durant el termini de presentació s’han rebut les següents propostes:

 

CULT-VOLSANTES-2020-000001 

CULT-VOLSANTES-2020-000002 

CULT-VOLSANTES-2020-000003 

CULT-VOLSANTES-2020-000004 

CULT-VOLSANTES-2020-000005 

CULT-VOLSANTES-2020-000006 

CULT-VOLSANTES-2020-000007 

CULT-VOLSANTES-2020-000008 

CULT-VOLSANTES-2020-000009 

CULT-VOLSANTES-2020-000010 

CULT-VOLSANTES-2020-000011 

CULT-VOLSANTES-2020-000012 

CULT-VOLSANTES-2020-000013 

CULT-VOLSANTES-2020-000014 

CULT-VOLSANTES-2020-000015 

Atorgament de les llicències d’ús comú especial per a la utilització dels escenaris i serveis complementaris 
en el marc de la programació d’entitat dins la Programació cultural de juliol 2020

de la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, aprova l’atorgament de

les llicències d’ús comú especial per a la utilització dels escenaris i serveis complementaris en el marc de la 

programació d’entitats dins la Programació cultural de juliol 2020 

Per al coneixement general de la ciutadania, es fa públic el text íntegre d’aquest acord: 

En data 9 de juny de 2020 per Decret 3770/2020 de la Regidora Delegada de Cultura es van aprovar les Bases r

ladores per l’atorgament de llicències d’ús dels escenaris i serveis complementaris (equips de so i llums) in

tal·lats en el marc de la programació d’entitats dins la Programació Cultural de Juliol, i es va obrir el termini per la 

L’Ajuntament ofereix 8 escenaris distribuïts per la ciutat els dies 25 a 27 de juliol de 2020, on s’hi podran progr

mar, en les franges horàries establertes, actuacions que les entitats o empreses hagin suspès a causa de la pandèmia, 

o bé aquelles que permetin mostrar la seva activitat habitual. 

El nombre final de llicències a atorgar es determinarà en funció de les característiques tècniques i logístiques de les 

ebudes, i la seva cabuda en els espais i franges horàries previstes. 

Les llicències estaran condicionades a la situació sanitària ocasionada per la Covid-19 i podran ser anul·lades fins i 

se l’actuació, si a criteri municipal no es donen els requisits sanitaris adequats.

Durant el termini de presentació s’han rebut les següents propostes: 
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Atorgament de les llicències d’ús comú especial per a la utilització dels escenaris i serveis complementaris 
cultural de juliol 2020 

de la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, aprova l’atorgament de 

is complementaris en el marc de la 

3770/2020 de la Regidora Delegada de Cultura es van aprovar les Bases re-

ladores per l’atorgament de llicències d’ús dels escenaris i serveis complementaris (equips de so i llums) ins-

tural de Juliol, i es va obrir el termini per la 

L’Ajuntament ofereix 8 escenaris distribuïts per la ciutat els dies 25 a 27 de juliol de 2020, on s’hi podran progra-

les entitats o empreses hagin suspès a causa de la pandèmia, 

El nombre final de llicències a atorgar es determinarà en funció de les característiques tècniques i logístiques de les 

19 i podran ser anul·lades fins i 

pal no es donen els requisits sanitaris adequats. 
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CULT-VOLSANTES-2020-000016 

CULT-VOLSANTES-2020-000017 

 

 

En el punt sisè de les bases reguladores per l’atorgament de llicències d’ús dels escenaris a la programació 

d’entitats dins la programació cultural de juliol 2020, s’establ

ris de les llicencies. 

 

Una vegada examinades les sol·licituds presentades dins del termini fixat, havent comprovat que les sol·licituds i 

les propostes reuneixen els requisits exigits en les esmentades

plena capacitat d’obrar i no es troben sotmesos en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat assenyalades 

a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, es

tes presentades són aptes per a ser acceptades, a excepció de la CULT

 

- d’acord amb la clàusula Novena de les esmentades Bases «cada entitat o empresa sol·licitant només podrà prese

tar una proposta» i l’entitat sol·licitant ha presentat dues sol·licituds, la sol·licitud CULT

2020/000009, que reuneix els requisits exigits i, la proposta CULT

uns requeriments tècnics no previstos a la Clàusula Ci

ons de vídeo»). 

 

 

La Directora de Cultura de l´Ajuntament de Mataro en data 29 de juny de 2020, informa favorablement 

l’atorgament de les llicències d’ús comú especial del domini públic per la 

serveis complementaris següents: 

 

CULT-VOLSANTES-2020-000001 

CULT-VOLSANTES-2020-000002 

CULT-VOLSANTES-2020-000003 

CULT-VOLSANTES-2020-000004 

CULT-VOLSANTES-2020-000005 

CULT-VOLSANTES-2020-000006 

CULT-VOLSANTES-2020-000007 

CULT-VOLSANTES-2020-000008 

CULT-VOLSANTES-2020-000009 

CULT-VOLSANTES-2020-000010 

CULT-VOLSANTES-2020-000011 

CULT-VOLSANTES-2020-000012 

CULT-VOLSANTES-2020-000013 

CULT-VOLSANTES-2020-000014 

CULT-VOLSANTES-2020-000016 

CULT-VOLSANTES-2020-000017 

 

 
Fonaments de dret 

 

Article 56 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats 

locals de Catalunya. 

 

Article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

 

Article 84 i següents de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

 

 

En el punt sisè de les bases reguladores per l’atorgament de llicències d’ús dels escenaris a la programació 

d’entitats dins la programació cultural de juliol 2020, s’estableixen les condicions que han de complir els benefici

Una vegada examinades les sol·licituds presentades dins del termini fixat, havent comprovat que les sol·licituds i 

les propostes reuneixen els requisits exigits en les esmentades Bases, havent verificat que els sol·licitants tenen 

plena capacitat d’obrar i no es troben sotmesos en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat assenyalades 

a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, es conclou que totes les propo

tes presentades són aptes per a ser acceptades, a excepció de la CULT-VOLSANTES-2020/000015, atès que:

d’acord amb la clàusula Novena de les esmentades Bases «cada entitat o empresa sol·licitant només podrà prese

posta» i l’entitat sol·licitant ha presentat dues sol·licituds, la sol·licitud CULT

2020/000009, que reuneix els requisits exigits i, la proposta CULT-VOLSANTES-2020/000015, aquesta ultima té 

uns requeriments tècnics no previstos a la Clàusula Cinquena de les esmentades Bases («No es podran fer projecc

La Directora de Cultura de l´Ajuntament de Mataro en data 29 de juny de 2020, informa favorablement 

l’atorgament de les llicències d’ús comú especial del domini públic per la utilització dels escenaris i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 56 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats 

Article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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En el punt sisè de les bases reguladores per l’atorgament de llicències d’ús dels escenaris a la programació 

eixen les condicions que han de complir els beneficia-

Una vegada examinades les sol·licituds presentades dins del termini fixat, havent comprovat que les sol·licituds i 

Bases, havent verificat que els sol·licitants tenen 

plena capacitat d’obrar i no es troben sotmesos en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat assenyalades 

conclou que totes les propos-

2020/000015, atès que: 

d’acord amb la clàusula Novena de les esmentades Bases «cada entitat o empresa sol·licitant només podrà presen-

posta» i l’entitat sol·licitant ha presentat dues sol·licituds, la sol·licitud CULT-VOLSANTES-

2020/000015, aquesta ultima té 

nquena de les esmentades Bases («No es podran fer projecci-

La Directora de Cultura de l´Ajuntament de Mataro en data 29 de juny de 2020, informa favorablement 

utilització dels escenaris i 

Article 56 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats 

Article 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques. 

Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles pú

i el seu Reglament aprovat per Decret 112/2010.

 

Ordenança municipal de la Via Pública.

 
 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2019, de delegació de 

competències, 

 

 

RESOLC: 

 

Primer.-Desestimar la sol·licitud CULT

les Bases. 

 

Segon.-Atorgar les llicències d’ús comú especial del domini públic per la utilització dels escenaris i 

serveis complementaris següents: 

 

CULT-VOLSANTES-2020-000001 

CULT-VOLSANTES-2020-000002 

CULT-VOLSANTES-2020-000003 

CULT-VOLSANTES-2020-000004 

CULT-VOLSANTES-2020-000005 

CULT-VOLSANTES-2020-000006 

CULT-VOLSANTES-2020-000007 

CULT-VOLSANTES-2020-000008 

CULT-VOLSANTES-2020-000009 

CULT-VOLSANTES-2020-000010 

CULT-VOLSANTES-2020-000011 

CULT-VOLSANTES-2020-000012 

CULT-VOLSANTES-2020-000013 

CULT-VOLSANTES-2020-000014 

CULT-VOLSANTES-2020-000016 

CULT-VOLSANTES-2020-000017 

 

Tercer.-Els titulars de les llicències han de complir i fer complir als participants 

 

 

Abans de l’actuació, com a màxim el dia 8 de juliol
 

Els beneficiaris, un cop rebin la confirmació de selecció per realitzar l’actuació, hauran de trametre un 

mail a l’adreça de correu electrònic cultura@ajmataro.cat

 

1. Confirmació de la realització de l’actuació.

 

2. En cas que l’actuació requereixi la reproducció d’àudios, enviar els arxius en format MP3 i numerats 

 per ordre de reproducció mitjançant alguna aplicació en línia d’enviament d’arx

 

Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives 

i el seu Reglament aprovat per Decret 112/2010. 

Ordenança municipal de la Via Pública. 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2019, de delegació de 

CULT-VOLSANTES-2020/000015 per que la proposta presentada no s’ajusta a 

Atorgar les llicències d’ús comú especial del domini públic per la utilització dels escenaris i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els titulars de les llicències han de complir i fer complir als participants les següents condicions:

Abans de l’actuació, com a màxim el dia 8 de juliol 

Els beneficiaris, un cop rebin la confirmació de selecció per realitzar l’actuació, hauran de trametre un 

cultura@ajmataro.cat amb la següent informació: 

Confirmació de la realització de l’actuació. 

En cas que l’actuació requereixi la reproducció d’àudios, enviar els arxius en format MP3 i numerats 

per ordre de reproducció mitjançant alguna aplicació en línia d’enviament d’arxiu. 
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Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

blics i les activitats recreatives 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2019, de delegació de 

per que la proposta presentada no s’ajusta a 

Atorgar les llicències d’ús comú especial del domini públic per la utilització dels escenaris i 

les següents condicions: 

Els beneficiaris, un cop rebin la confirmació de selecció per realitzar l’actuació, hauran de trametre un 

En cas que l’actuació requereixi la reproducció d’àudios, enviar els arxius en format MP3 i numerats 
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3. Relació de les persones que participaran a l’actuació, amb les seves dades d’identificació i de contacte, 

 per tal de poder actuar en casos de contagi, segons el model que es facilitarà en el moment de la 

 comunicació de l’atorgament de les llicèncie

 

4. Dades (nom i cognoms, telèfon, e

 l’actuació per la part de l’entitat o empresa. Aquesta persona no participarà a l’actuació i serà l’única 

 interlocutora de l’entitat amb el personal tècnic d

 

Aquells sol·licitants que no aportin la documentació en els terminis indicats anteriorment, veuran 

revocada la llicència. 

 

 

El dia de l’actuació 
 

Totes les persones que participin a l’actuació hauran de presentar, abans d’accedir a l’espai, 

declaració responsable conforme no presenten en aquell moment ni en els darrers 14 dies cap símptoma 

associat a la Covid-19. 

 

El dia de l’actuació, a l’espai designat, a l’hora que l’entitat hagi estat convocada per als preparatius de 

l’actuació, la persona que l’entitat hagi designada com a responsable tècnica de l’actuació haurà de dur els 

arxius d’àudio dins un llapis de memòria amb connexió USB en format MP3 i numerats per ordre de 

reproducció. 

 

Aquells sol·licitants que no aportin aquesta documenta

llicència. 

 
 
Actuacions    
 

Les actuacions seleccionades formaran part del programa de la Programació Cultural de Juliol 2020 i 

l’organitzador dels actes serà l’Ajuntament de Mataró.

 

Les actuacions seleccionades es representaran gratuïtament, les entitats no podran cobrar entrada.

 

L’Ajuntament de Mataró no remunerarà cap de les actuacions ni assumirà despeses associades a aquestes, 

llevat de les especificades a la clàusula Cinquena.

 

L’Ajuntament de Mataró, si escau, es farà responsable del pagament de les quantitats que correspongui 

abonar en motiu de les actuacions a les entitats de gestió col·lectiva dels drets d’autor, d’acord amb la 

normativa vigent. 

 
 
Funcionament dels espais 
 

Realitzar l’activitat per la qual s’ha atorgat la llicència respectant els horaris que es derivin de la 

programació dels actes, acceptar les restriccions, indicacions i condicions que en el seu cas s’imposin per 

part de l’Ajuntament. 

 

Respectar els horaris de convocatòria, inici i

 

Relació de les persones que participaran a l’actuació, amb les seves dades d’identificació i de contacte, 

per tal de poder actuar en casos de contagi, segons el model que es facilitarà en el moment de la 

comunicació de l’atorgament de les llicències. 

Dades (nom i cognoms, telèfon, e-mail) de la persona que exerceixi de responsable tècnica de 

l’actuació per la part de l’entitat o empresa. Aquesta persona no participarà a l’actuació i serà l’única 

interlocutora de l’entitat amb el personal tècnic de l’escenari. 

Aquells sol·licitants que no aportin la documentació en els terminis indicats anteriorment, veuran 

Totes les persones que participin a l’actuació hauran de presentar, abans d’accedir a l’espai, 

declaració responsable conforme no presenten en aquell moment ni en els darrers 14 dies cap símptoma 

El dia de l’actuació, a l’espai designat, a l’hora que l’entitat hagi estat convocada per als preparatius de 

rsona que l’entitat hagi designada com a responsable tècnica de l’actuació haurà de dur els 

arxius d’àudio dins un llapis de memòria amb connexió USB en format MP3 i numerats per ordre de 

Aquells sol·licitants que no aportin aquesta documentació en el termini indicant, veuran revocada la 

Les actuacions seleccionades formaran part del programa de la Programació Cultural de Juliol 2020 i 

l’organitzador dels actes serà l’Ajuntament de Mataró. 

des es representaran gratuïtament, les entitats no podran cobrar entrada.

L’Ajuntament de Mataró no remunerarà cap de les actuacions ni assumirà despeses associades a aquestes, 

llevat de les especificades a la clàusula Cinquena. 

si escau, es farà responsable del pagament de les quantitats que correspongui 

abonar en motiu de les actuacions a les entitats de gestió col·lectiva dels drets d’autor, d’acord amb la 

la qual s’ha atorgat la llicència respectant els horaris que es derivin de la 

programació dels actes, acceptar les restriccions, indicacions i condicions que en el seu cas s’imposin per 

Respectar els horaris de convocatòria, inici i durada de les actuacions. 
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Relació de les persones que participaran a l’actuació, amb les seves dades d’identificació i de contacte, 

per tal de poder actuar en casos de contagi, segons el model que es facilitarà en el moment de la 

mail) de la persona que exerceixi de responsable tècnica de 

l’actuació per la part de l’entitat o empresa. Aquesta persona no participarà a l’actuació i serà l’única 

Aquells sol·licitants que no aportin la documentació en els terminis indicats anteriorment, veuran 

Totes les persones que participin a l’actuació hauran de presentar, abans d’accedir a l’espai, una 

declaració responsable conforme no presenten en aquell moment ni en els darrers 14 dies cap símptoma 

El dia de l’actuació, a l’espai designat, a l’hora que l’entitat hagi estat convocada per als preparatius de 

rsona que l’entitat hagi designada com a responsable tècnica de l’actuació haurà de dur els 

arxius d’àudio dins un llapis de memòria amb connexió USB en format MP3 i numerats per ordre de 

ció en el termini indicant, veuran revocada la 

Les actuacions seleccionades formaran part del programa de la Programació Cultural de Juliol 2020 i 

des es representaran gratuïtament, les entitats no podran cobrar entrada. 

L’Ajuntament de Mataró no remunerarà cap de les actuacions ni assumirà despeses associades a aquestes, 

si escau, es farà responsable del pagament de les quantitats que correspongui 

abonar en motiu de les actuacions a les entitats de gestió col·lectiva dels drets d’autor, d’acord amb la 

la qual s’ha atorgat la llicència respectant els horaris que es derivin de la 

programació dels actes, acceptar les restriccions, indicacions i condicions que en el seu cas s’imposin per 
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No es permet penjar cap tipus de vela ni pancarta d’anunci publicitari en l’espai d’actuació, ni repartir cap 

fulletons publicitaris, ni abans, ni durant, ni en acabar l’actuació.

 

Informar, sempre que l’Ajuntament ho requereixi

 

 

Mesures Covid-19 
 

Les entitats/empreses participants, les actuacions i les persones que actuïn hauran de complir amb les 

mesures de seguretat i prevenció corresponents, d’acord amb les indicacions de les autoritats sani

governamentals. L’organització facilitarà amb antelació el detall d’aquestes indicacions.

 

Presentar abans del 8 de juliol la documentació indicada a la clàusula Desena b): relació de les persones 

que participaran a l’actuació, amb les seves dade

casos de contagi. 

 

Presentar el dia de l’actuació la documentació indicada a la clàusula Desena c): declaració de no patir 

símptomes de la Covid-19. 

 

El dia de l’actuació les persones que hi 

equip de protecció individual (mascareta, gel desinfectant).

 

Si és necessari per complir amb aquestes mesures i indicacions, l’organització es reserva fins a última 

hora el dret d’acotar la durada de les actuacions, el nombre de participants, i el nombre total d’actuacions, 

així com la disposició i mides de l’escenari i els espais adjacents, les característiques dels equips, els 

temps i organització dels preparatius, i totes les qüestions tècn

 

L’Ajuntament podrà desestimar, fins i tot en moment d’iniciar

presentat la documentació indicada al punts anteriors o consideri que no compleixen les mesures de 

seguretat i prevenció sanitàries. 

 

 
Responsables 
 

Les entitats o empreses sol·licitants hauran de designar una persona que exerceixi de responsable tècnica 

de l’actuació per la seva part. Aquesta persona no participarà a l’actuació i serà l’única interlocutora de 

l’entitat amb el personal tècnic de l’escenari.

 

L’organització no es farà responsable en cap moment dels objectes personals de les persones que actuïn. 

Es recomana a les entitats o empreses participants que designin una persona responsable per a aquesta 

tasca, si ho creuen necessari. 

 

L’AJUNTAMENT no es farà responsable dels desperfectes que es puguin ocasionar en els bens propietat 

del titular de la llicència ni dels deterioraments o robatoris que es puguin ocasionar en el seu material.

 

 

Risc i ventura 
 

L’activitat es realitza a risc i ventura dels titulars de les llicències.

 

No es permet penjar cap tipus de vela ni pancarta d’anunci publicitari en l’espai d’actuació, ni repartir cap 

fulletons publicitaris, ni abans, ni durant, ni en acabar l’actuació. 

Informar, sempre que l’Ajuntament ho requereixi, del funcionament de l’activitat. 

Les entitats/empreses participants, les actuacions i les persones que actuïn hauran de complir amb les 

mesures de seguretat i prevenció corresponents, d’acord amb les indicacions de les autoritats sani

governamentals. L’organització facilitarà amb antelació el detall d’aquestes indicacions.

Presentar abans del 8 de juliol la documentació indicada a la clàusula Desena b): relació de les persones 

que participaran a l’actuació, amb les seves dades d’identificació i de contacte, per tal de poder actuar en 

Presentar el dia de l’actuació la documentació indicada a la clàusula Desena c): declaració de no patir 

El dia de l’actuació les persones que hi participin hauran de presentar-se al punt d’actuació amb el seu 

equip de protecció individual (mascareta, gel desinfectant). 

Si és necessari per complir amb aquestes mesures i indicacions, l’organització es reserva fins a última 

urada de les actuacions, el nombre de participants, i el nombre total d’actuacions, 

així com la disposició i mides de l’escenari i els espais adjacents, les característiques dels equips, els 

temps i organització dels preparatius, i totes les qüestions tècniques que calgui. 

L’Ajuntament podrà desestimar, fins i tot en moment d’iniciar-se, aquelles actuacions que no hagin 

presentat la documentació indicada al punts anteriors o consideri que no compleixen les mesures de 

Les entitats o empreses sol·licitants hauran de designar una persona que exerceixi de responsable tècnica 

de l’actuació per la seva part. Aquesta persona no participarà a l’actuació i serà l’única interlocutora de 

tècnic de l’escenari. 

L’organització no es farà responsable en cap moment dels objectes personals de les persones que actuïn. 

Es recomana a les entitats o empreses participants que designin una persona responsable per a aquesta 

L’AJUNTAMENT no es farà responsable dels desperfectes que es puguin ocasionar en els bens propietat 

del titular de la llicència ni dels deterioraments o robatoris que es puguin ocasionar en el seu material.

risc i ventura dels titulars de les llicències. 
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No es permet penjar cap tipus de vela ni pancarta d’anunci publicitari en l’espai d’actuació, ni repartir cap 

Les entitats/empreses participants, les actuacions i les persones que actuïn hauran de complir amb les 

mesures de seguretat i prevenció corresponents, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries i 

governamentals. L’organització facilitarà amb antelació el detall d’aquestes indicacions. 

Presentar abans del 8 de juliol la documentació indicada a la clàusula Desena b): relació de les persones 

s d’identificació i de contacte, per tal de poder actuar en 

Presentar el dia de l’actuació la documentació indicada a la clàusula Desena c): declaració de no patir 

se al punt d’actuació amb el seu 

Si és necessari per complir amb aquestes mesures i indicacions, l’organització es reserva fins a última 

urada de les actuacions, el nombre de participants, i el nombre total d’actuacions, 

així com la disposició i mides de l’escenari i els espais adjacents, les característiques dels equips, els 

se, aquelles actuacions que no hagin 

presentat la documentació indicada al punts anteriors o consideri que no compleixen les mesures de 

Les entitats o empreses sol·licitants hauran de designar una persona que exerceixi de responsable tècnica 

de l’actuació per la seva part. Aquesta persona no participarà a l’actuació i serà l’única interlocutora de 

L’organització no es farà responsable en cap moment dels objectes personals de les persones que actuïn. 

Es recomana a les entitats o empreses participants que designin una persona responsable per a aquesta 

L’AJUNTAMENT no es farà responsable dels desperfectes que es puguin ocasionar en els bens propietat 

del titular de la llicència ni dels deterioraments o robatoris que es puguin ocasionar en el seu material. 
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En cas de suspensió de l’activitat per causes climatològiques, sanitàries o modificacions de la 

programació per part de la Direcció de Cultura el titular de la llicència no tindrà dret a obtenir de 

l’Ajuntament de Mataró cap tipus d’indemnització ni compensació.

 

 
Cessió 
 
No s’autoritzarà la cessió de les llicències ni total ni parcialment.

 

  

Difusió 
 
Utilitzar el català en la documentació i elements de difusió de les activitats que es realitzi per part de 

l’entitat/empresa fent constar la llegenda "Amb el suport de l'Ajuntament de Mataró" amb l'anagrama 

segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Mataró,  que seran facilitats pel Servei 

de Comunicació. 

 

Afegir a tota la documentació i elements de difusió de les activitats les mesures de seguretat i prevenció 

facilitades per l’Ajuntament de Mataró, especialment aquelles relatives a la Covid

 

 

Altres aspectes 
 
Complir la legislació laboral i fiscal pel que fa referència al personal

 

Respectar allò previst a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei  

11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i

per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i la Carta Europea per a la Salvaguarda dels Drets 

Humans a la Ciutat. 

 

Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir

qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l’Ajuntament de Mataró qualsevol 

manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 

Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’i

d’oportunitats i de lliure concurrència.

 

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 

corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.

 

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

 
Les llicències estaran condicionades a la situació sanitària ocasionada per la Covid

fins i tot, en el moment abans d’iniciar

sanitaris adequats. 

 

Les condicions de la llicència són les establertes a la proposta de bases que consten a l’expedient.

 

 

 

 

 

En cas de suspensió de l’activitat per causes climatològiques, sanitàries o modificacions de la 

programació per part de la Direcció de Cultura el titular de la llicència no tindrà dret a obtenir de 

ent de Mataró cap tipus d’indemnització ni compensació. 

No s’autoritzarà la cessió de les llicències ni total ni parcialment. 

Utilitzar el català en la documentació i elements de difusió de les activitats que es realitzi per part de 

l’entitat/empresa fent constar la llegenda "Amb el suport de l'Ajuntament de Mataró" amb l'anagrama 

segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Mataró,  que seran facilitats pel Servei 

i elements de difusió de les activitats les mesures de seguretat i prevenció 

facilitades per l’Ajuntament de Mataró, especialment aquelles relatives a la Covid-19. 

Complir la legislació laboral i fiscal pel que fa referència al personal remunerat per realitzar  l’activitat

Respectar allò previst a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei  

11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i

per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i la Carta Europea per a la Salvaguarda dels Drets 

Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar i proposar o promoure 

pta i posar en coneixement de l’Ajuntament de Mataró qualsevol 

manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 

Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’i

d’oportunitats i de lliure concurrència. 

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 

corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic. 

en risc l’interès públic. 

ncies estaran condicionades a la situació sanitària ocasionada per la Covid-19 i podran anul·lar

fins i tot, en el moment abans d’iniciar-se l’actuació, si a criteri municipal no es donen els requisits 

Les condicions de la llicència són les establertes a la proposta de bases que consten a l’expedient.
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En cas de suspensió de l’activitat per causes climatològiques, sanitàries o modificacions de la 

programació per part de la Direcció de Cultura el titular de la llicència no tindrà dret a obtenir de 

Utilitzar el català en la documentació i elements de difusió de les activitats que es realitzi per part de 

l’entitat/empresa fent constar la llegenda "Amb el suport de l'Ajuntament de Mataró" amb l'anagrama 

segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Mataró,  que seran facilitats pel Servei 

i elements de difusió de les activitats les mesures de seguretat i prevenció 

remunerat per realitzar  l’activitat 

Respectar allò previst a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei  

11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i 

per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i la Carta Europea per a la Salvaguarda dels Drets 

se de realitzar, fomentar i proposar o promoure 

pta i posar en coneixement de l’Ajuntament de Mataró qualsevol 

manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 

Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 

19 i podran anul·lar-se 

se l’actuació, si a criteri municipal no es donen els requisits 

Les condicions de la llicència són les establertes a la proposta de bases que consten a l’expedient. 
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Tercer.- Notificar el present acord als interessats a traves de l´e

 

Quart.- Donar publicitat d’aquest acord mitjançant publicació al 
 
 
 

 

La Regidora de Cultura 
Ajuntament de Mataró 
Maria José Pérez Carrasco 

 

 

 

Notificar el present acord als interessats a traves de l´e-notum. 

Donar publicitat d’aquest acord mitjançant publicació al web i al e-Taulell municipal.

 
 

 

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 

7 

Taulell municipal.” 


