
 

 
 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA  FESTA 
DE CAP D’ANY 2013 /2014 A LA GARRIGA 
 
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. 
 

1. Afavorir que la població jove del poble pugui celebrar la Festa de Cap d’Any a 
la Garriga. 

2. Fomentar que les entitats juvenils de la Garriga organitzin activitats populars 
obertes a tota la població. 

3. Dinamitzar l’associacionisme juvenil organitzant activitats conjuntes amb l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament de la Garriga. 

4. Donar suport a aquelles entitats juvenils de la Garriga que habitualment 
fomenten la participació dels joves del poble. 

5. Afavorir que les entitats organitzin actes conjuntament. 
 
DESTINATARIS: 
 
Entitats juvenils o que realitzin activitats adreçades a joves de la Garriga. 
 
REQUISITS DELS BENEFICIARIS: 
 

1. Entitats juvenils o que treballin amb joves reconegudes. (Amb estatuts en regla). 
2. Entitats juvenils o que treballin amb joves amb seu social a la Garriga. 

 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
 

1. Les sol·licituds per a l’organització de la Festa de Cap d’Any 2013 / 2014 s’han 
de presentar mitjançant instància al Registre de l’Ajuntament de la Garriga. A la 
instància s’adjuntarà: 

 
a. Projecte de l’activitat amb proposta econòmica inclosa. 
b. Projectes de l’any 2014 a què es destinaran els beneficis obtinguts en la 

gestió de la barra de bar de la Festa de Cap d’Any. 
c. Tota aquella documentació que l’entitat consideri convenient per tal de 

documentar i / o certificar el què es sol·licita en els punts 1, 2, 3 i 5 dels 
“Criteris per a la valoració de les sol·licituds”. 

2. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de desembre de 2013. 
 

3. El 10 de desembre es donarà a conèixer l’entitat o entitats que organitzarà la 
Festa de Cap d’Any 2013 / 2014. 

 
 



 
 
 

 
CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 
 
S’estableix un sistema de puntuació amb els criteris següents: 
 
Pel que fa a la Festa de Cap d’Any 2013 / 2014: 
 

a) Proposta d’actuacions musicals adreçada a tots els públics. Tenint en compte 
que és una festa popular. Màxim 10 punts.  

 
b) Proposta d’activitats paral·leles a les actuacions musicals. Màxim 10 punts. 

 
Pel que fa les entitats juvenils: 
 

1. Participació en l’organització de diferents activitats adreçades a joves de la 
població. Màxim 10 punts.  

2. Organització de concerts adreçats a joves de la població. Màxim 10 punts. 
3. Participació en les activitats de Festa Major de la Garriga. Màxim 10 punts. 
4. Proposta d’activitats adreçades a joves per a l’any 2014. Màxim 10 punts. 
5. Participació en projectes socioculturals de la Garriga d’àmbit general. 

Màxim 10 punts. 
6. Proposta conjunta de dues o més entitats per a l’organització de la Festa de 

Cap d’Any 2013 – 2014. Màxim 20 punts. 
 
Els punts 1, 2, 3 i 5 s’han de documentar. 
 
 
CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT. 
 

• L’entitat assumeix l’organització de l’acte i per tant es farà càrrec de contractar 
l’Assegurança Civil i el Pla d’Autoprotecció o revisions que se’n derivin.  

• És d’exigència preventiva que durant l’activitat i pel seu bon funcionament hi 
hagi en tot moment personal de l’Ajuntament que conegui profundament les 
instal·lacions. 

• L'Ajuntament de la Garriga es fa càrrec de les següents despeses: ¾ parts de 
l’import de l’empresa de so i llums,  seguretat privada, muntatges, lavabos i 
neteja externa i interna del Pavelló de Can Noguera. 

• L’entitat o entitats organitzadores de la Festa de Cap d’Any es fan càrrec de les 
següents despeses: servei d’ambulància preventiva, lampista de guàrdia i ¼ part 
de la sonorització i llums. 

• L'Ajuntament aporta un màxim de 2.000,00 €  a l'entitat organitzadora per a la 
contractació dels grups de música que actuaran. 

 



 
 

 
• L’entrada a l’activitat tindrà un preu públic de 10,00 € si l’entrada de la Festa es 

ven al mateix Pavelló i de 9,00 € si l’entrada es ven anticipada. En qualsevol 
dels casos, el 50% de la venda de les entrades serà per l’Ajuntament i l’altre 
50% serà per l'entitat organitzadora. El preu d’aquesta entrada haurà d’incloure 
un val per una consumició a la barra de bar de la Festa de Cap d’Any. 

• L'entitat organitzadora es fa càrrec de la barra de bar.  
• L’Ajuntament vetllarà perquè aquestes condicions es donin 
• L'entitat organitzadora es fa càrrec de la publicitat de l'activitat. 
• L’horari de l’activitat serà de les 00.30 a les 06.30h del dia 1 de gener de 2014. 
• Per a la realització de l’activitat es signarà un Conveni de col·laboració entre 

l’entitat o entitats adjudicatàries i l’Ajuntament de la Garriga. 
 
 
 
 
 


