BASES PER LA CREACIÓ DE “PENYES” PER LA FESTA MAJOR 2016
Els dies de funcionament i activitat de les penyes seran divendres, diumenge, dilluns i dimarts de
Festa Major (dies 2, 4, 5 i 6 de setembre de 2016).
Com crear una “penya”

• Fer l’inscripció a l’Ajuntament, on hi ha de constar el nom de la penya i un nom del
responsable, amb la seva adreça i telèfon, per tal de facilitar el contacte. També s’ha d’incloure
el DNI de tots els participants.

• El termini per presentar les sol·licituds és del 8 al 18 d’agost fins a les 14:00 hores a
l’Ajuntament. Durant la setmana següent es comunicarà als responsables les sol·licituds
acceptades i, per mitjà de sorteig, el lloc on s’ubicarà cada “penya”.
Normes i condicions a seguir

• És obligatori que tots els participants siguin majors d’edat.
• Només es podrà sol·licitar una “penya” per grup.
• L’ubicació de les “penyes” es farà per sorteig, individualment i de forma aleatòria per cada grup
el dia i lloc que designi l’organització amb previ avís als responsables.

• Respectar els accessos a les cases i instal·lacions veïnes, ja siguin públiques o privades, així
com no llençar cap mena d’objecte a l’interior dels immobles.

• A l’hora de fer l’inscripció s’ha de presentar una fotocòpia del DNI de tots els membres
participants i caldrà efectuar el pagament de 150 euros, dels quals 100 euros seran en concepte
de fiança i els 50 euros restants com a participació de les despeses de muntatge de la “zona
penyes”.

• La fiança serà retornada un cop finalitzi la Festa Major 2016, es comprovi el compliment de la
present normativa, s’hagi retirat l’instal·lació de la “penya” i tot el material corresponent abans
de les 18:00 hores del dia 7 de setembre. En cas d’incompliment, la fiança es destinarà a cobrir
les despeses que derivin de la neteja de la “penya” i adequació de l’espai ocupat.

• Es fa constar que l’activitat que es realitza a les penyes i els membres que hi participen no
tenen cap relació de dependència amb l’Ajuntament de Les Borges Blanques, als efectes
establerts al Codi Penal, significant que l’autorització és a precari i merament tolerada; per la
qual cosa els seus membres o bé els pares i/o tutors que autoritzin els seus fills seran
directament únics responsables dels danys i perjudicis que puguin causar a terceres persones i
béns de caràcter públic o privat.

• Serà obligatori per a cada “penya” col·laborar amb el reciclatge de deixalles.
• Resta prohibida la venda de beguda i menjar a terceres persones, significant que els consums
que es facin seran pels propis membres de les “penyes” o pels seus convidats i/o socis.

• Els organitzadors seran responsables de preservar l’ordre públic dintre del recinte de les
“penyes”, la bona convivència i els accessos, evitant ocasionar molèsties als veïns. Així mateix,
seran responsables de la seguretat de les instal·lacions de la “penya”.

• Resta prohibit el consum d’alcohol als menors d’edat, així com el tràfic i consum de drogues a la
“penya”.

• L’obertura de cada “penya” ha de cenyir-se obligatòriament al següent horari (la Comissió de
Fetes es reserva el dret de modificar aquest horari prèvia notificació i amb la suficient antelació):

- Divendres, diumenge i dilluns: de les 20:00 hores fins les 06:00 hores.
- Dimarts: de les 20:00 hores fins les 02:30 hores.

• En el cas que alguna “penya” participant vulgui organitzar algun acte fora de l’horari establert en
el punt anterior, haurà de posar-ho prèviament sota el coneixement de l’organització.

• S’informa que la música de cada “penya” ha de cenyir-se obligatòriament a l’horari establert,
essent obligatori mantenir-la tancada durant l’horari de proves de so dels grups de música i
durant l’actuació dels mateixos.

• S’atorgaran premis a les tres “penyes” amb la millor decoració, que seran valorades per un jurat
designat per l’organització, per les següents quantitats:
- 1r premi: 300 euros.
- 2n premi: 200 euros.
- 3r premi: 100 euros.
L’incompliment de qualsevol de les normes establertes anteriorment donarà lloc a la clausura
immediata de la “penya” i les seves activitats durant tot el període de la festa per qualsevol
membre de les forces de l’ordre públic que vetllaran pel bon funcionament de la festa.

Les Borges Blanques, 5 d’agost de 2016
Comissió de Festes de Les Borges Blanques

