
ANNEX 1. SOL·LICITUD PER PRENDRE PART AL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DE LES
BARRES DE BEGUDES FESTES DE SANT PERE 2022

1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT

ENTITAT CIF

DOMICILI LOCALITAT

TELÈFON MAIL

2. DADES DEL REPRESENTANT DE L’ENTITAT

NOM I LLINATGES

CÀRREC DNI

DOMICILI LOCALITAT

TELÈFON MAIL

3. DETALL DE LA SOL·LICITUD

Especificau quin dia sol·licitau la barra, detallant l’ordre de preferència de dies, marcant amb un 1
amb la primera opció elegida i un 2 per a la segona. En cas de només sol·licar un dia, marcar el dia
elegit amb un 1.

REVETLLA DE DIA 24
DE JUNY DE 2022

☐

REVETLLA DE DIA 28
DE JUNY DE 2022

☐

4. ADJUDICACIONS ANTERIORS

L’entitat va ser l’encarregada de la gestió de les barres del 2019 a:

Primera revetlla de Sant Pere ☐

Segona revetlla de Sant Pere ☐

Festa de Carnaval ☐



Nit de Nadal del 24 de desembre ☐

Cap d’Any del 31 de desembre ☐

5. PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DEL POBLE

Marcau l’opció o les opcions que corresponguin, dels darrers 3 anys

Festes de Nadal ☐

Sa Rua ☐

Festes de Sant Pere ☐

Fira Dolça ☐

Revista Sportulis ☐

6. PROJECTE

6.1. Explicau breument a què es destinarà la recaptació obtinguda amb la gestió de la
barra.

6.2. Relació de les despeses, detallant concepte i import, a les quals es destinarà la
recaptació obtinguda amb la gestió de la barra.

DESPESES

Concepte Quantitat

 €

 €

TOTAL  €



6.3. El projecte al què es destinaran la recaptació ha tengut o tendrà una participació de:

0 a 20 persones ☐

21 a 50 persones ☐

51 a 75 persones ☐

Més de 75 persones ☐

6.4. El projecte al que es destinaran la recaptació:

☐ No hi ha col·laboració amb altres entitats del poble

☐ Hi ha col·laboració amb altres entitats del poble.
Entitats col·laboradores:

_________________________________________________________

6.5. La composició de membres de l'equip directiu o altres òrgans de direcció de l’entitat, el
nombre de dones és igual o superior al 50%

☐ Si

☐ No

7. COMPROMISOS

● Fer un ús correcte de les instal·lacions i dels materials municipals i deixar-ho tal com es varen
cedir o d’una manera determinada, previ acord amb l’Ajuntament

● L’entitat es responsabilitza que cap menor de 18 anys adquireixi o serveixi begudes
alcohòliques durant la festa. En aquest sentit, l’entitat adjudicatària ha de situar un cartell
prou visible (mínim A3) amb el text: D’ACORD AMB LA LLEI 20/1985 NO ES PERMET LA VENDA
NI EL SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES DE CAP MENA A MENORS DE 18 ANYS.

● Oferir una barra o un espai senyalitzat amb begudes no alcohòliques per a menors o per
aquelles persones que en un determinat moment no els hi convé continuar bevent.

● Minimitzar la generació de residus que es generen. Les entitats hauran d’usar un sistema de
tassons reutilitzables. L’Ajuntament posa a la disposició de l’entitat els tassons que disposa.

● Fer ús dels poals o contenidors que l’Ajuntament posarà a la seva disposició. En qualsevol, cas
dins la barra s’haurà de separar els residus en: paper i cartró, envasos, vidre, orgànic i rebuig.

Esporles, _____ de juny de 2022

Signat,
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