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BASES REGULADORES PER LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES AM B MOTIU DE 
LA DIADA DE SANT JORDI PER LA VENDA DE ROSES I LLIB RES A LA VIA 
PÚBLICA. ANY 2015 
 
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, el proper 23 d´abril de 2015,  l´Ajuntament de 
Sant Joan Despí concedeix autoritzacions per instal·lar parades de venda de roses i 
llibres a les següents places municipals:  
 

• Plaça de l´Ermita  -  Barri Centre 
• Plaça Mercat i/o voltants  o plaça davant  biblioteca Miquel Martí i Pol - Barri 

Les Planes   
• Plaça Estatut  - Barri TV3 – Residencial Sant Joan 

• Plaça Maria Aurèlia Capmany  - Barri Torreblanca 
 
1. Qui pot demanar autorització?  

- Entitats culturals, esportives o cíviques sense ànim de lucre, amb seu a Sant 
Joan Despí, que estiguin  inscrites al Registre Municipal d’entitats de 
l´Ajuntament de Sant Joan Despí.  

 
- Centres escolars del municipi, màxim una per centre. El sol·licitant ha de ser una 

persona responsable del centre (Director, Tutor, Professor o responsable de 
l´AMPA).  

 
- Partits polítics amb representació o no en el Govern municipal de Sant Joan 

Despí i amb seu a Sant Joan Despí.   
 
2. Cost: 

Les entitats, centres escolars o partits polítics autoritzats que instal·lin les parades, 
en els espais abans enumerats,  no estaran subjectes al pagament de la taxa 
d’ocupació de la via pública. 

No obstant no queda coberta la responsabilitat civil dels participants per les seves 
accions, mercaderia ni mobiliari exposat; tampoc en cas de robatori. 

 
3. Horari de l’activitat i venda:  

- L’horari de venda és de 9h a 21hores.  
- L’horari de muntatge serà de 8h  a 10 hores.  

 
4. Presentació de sol·licituds  

- Què s’ha de presentar: 

o Instància , que es podrà trobar a l’Ajuntament de Sant Joan Despí o 
descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
(www.sjdespi.com) 

o Full de sol·licitud de material , que es podrà descarregar a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (www.sjdespi.com) al portal 
DESPIENTITATS (www.despientitats.cat). 
El material que l’Ajuntament de Sant Joan Despí posarà a disposició serà: 
taules, cadires, bidons deixalles i tanques.  
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- On: 

Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí 
Oficina d’atenció ciutadana (OAC) 
Camí del Mig, 9 
De dilluns a divendres de 8.30h a 14h i dimecres de 16.30h a 19h  

- Termini: 

Del 9 al 13 de març , ambdós inclosos. Aquest termini de presentació serà molt 
estricte i no hi hauran excepcions. 

 
5. Procediment d’adjudicació dels llocs de venda: 

- Es respectaran les ubicacions sol·licitades a les places abans esmentades. Es 
donarà prioritat a les sol·licituds de tot el dia.  

- El procediment d’adjudicació de les parades es determinarà segons les 
demandes provinguin d’entitats, centres educatius o partits polítics. Les entitats, 
ampas, escoles totes en un espai conjunt i els partits polítics a continuació.  

- Només es concedirà una parada per cada entitat o centre docent per plaça. 
- L’Ajuntament es compromet a posar-se en contacte amb els participants per 

donar la màxima informació respecte a ubicació final, entrega de l’autorització  i 
altres dades d’interès 

 
6. Drets i deures dels participants.  

- L’autorització s’haurà de col·locar en un lloc visible a la parada.  És  personal i 
intransferible.  

- La parada haurà de situar-se en el lloc indicat per l´Ajuntament.  
- Si es detecta alguna parada sense l’autorització requerida s’haurà de retirar.  
- Els participants  hauran de tenir les instal·lacions i el seu voltant en les degudes 

condicions de neteja, salubritat i estètica.  
- Finalitzada la diada s’ haurà de deixar l’espai ocupat en  les mateixes condicions 

que el van trobar i amb tot el material sol·licitat recollit en l’espai delimitat.  
- Venda prioritària de llibres i roses segons les condicions legals vigents. Per tal de 

no perdre el motiu cultural de la festa. 
- Els partits polítics no poden donar cap mena de material propagandístic amb els 

logos dels partits (per exemple globus…etc), doncs entenem que al llarg de l’any 
ja  hi ha espais per aquesta funció.  

- Intentar el màxim de compromís de ser-hi durant tot el dia.  
 
Tots els aspectes no regulats específicament en aquestes bases, així com la seva 
interpretació, correspon a l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

 
Si es necessita més informació es pot trucar al: 
Departament de Cultura.  
Tel. 93 477 00 51 Ext. 1297 o 1197.  
 
Sant Joan Despí, 2 de febrer de 2015.  
 
Aquestes bases han estat aprovades per la Junta de Govern de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí de data 16 de febrer de 2015. 


