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PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LA CESSIÓ, EN RÈGIM DE PRÉSTEC DE LES
CARPES DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

1. BENEFICIARIS I OBJECTIUS
Ens locals municipals o vinculats organitzadors d’actes pel desenvolupament
econòmic i cultural de la comarca de l’Alt Penedès, i a través dels seu concurs, les
entitats comarcals.
2. PROCEDIMENT
Les sol·licituds cal efectuar-les de forma anual a través de l’administració electrònica
mitjançant els models específics que el Consell Comarcal posarà a disposició al portal
de tràmits.
Les sol·licituds de les 27 carpes 3x3m es podran fer durant tot l’any i amb un termini
màxim d’un mes abans del dia de l’acte previst, a través de l’administració electrònica i
d’acord amb els models facilitats pel Consell Comarcal. Aquestes sol·licituds són
compatibles amb la cessió de les carpes de la Diputació, però cal indicar-ho
expressament en la sol·licitud.
Les sol·licituds de la carpa 10x20m es realitzaran amb un termini màxim de 3 mesos
abans del dia de l’acte previst per tal de garantitzar la disponibilitat de l’empresa de
muntatge. Es faran a través de l’administració electrònica i d’acord amb els models
facilitats pel Consell Comarcal.
Les sol·licituds es valoraran per part dels tècnics de Territori i Sostenibilitat i si escau
amb el suport de l’Àrea de desenvolupament econòmic i/o el Servei de Cultura del
Consell Comarcal i s’elevarà informe-proposta a la presidència de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat i es valorarà conforme els criteris següents:
- Objectius de la cessió de les carpes
- Concurrència de sol·licituds
- Equitat de recursos entre sol·licituds
- Condicions del préstec
La resolució de cessió s’aprovarà en el termini màxim de 20 dies en el cas de les
carpes 3x3m i en el termini màxim d’un mes en el cas de la carpa 10x20m.
La resolució positiva de la cessió de les carpes sol·licitades no suposa cap dret o
avantatge per la cessió de l’any següent que caldrà sol·licitar-ho pel procediment
establert.
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3. CONDICIONS DE PRÉSTEC
1. L’ens beneficiari es compromet prèviament al muntatge de la carpes (3x3 m, com
de la gran de 10x20 m) disposar de l’espai suficient per encabir la mateixa, així
com la superfície totalment habilitada i sense impediments per al seu muntatge. A
la sol·licitud s’adjuntarà un plànol amb suficient detall d’on aniran ubicades les
carpes.
2. L’ens beneficiari es compromet a disposar d’una assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l'ús del material
cedit i assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir
derivada de l'ús del material cedit. Caldrà adjuntar còpia de la mateixa amb la
present sol·licitud i el rebut del pagament actualitzat.
3. L’ens beneficiari haurà de tenir cura del material cedit i respectar les normatives
que s’hagin de tenir en compte en funció del lloc on s’instal·li el material cedit.
4. L’ens beneficiari haurà de disposar de personal tècnic per a la recepció dels
operaris encarregats del muntatge i desmuntatge.
5. El Consell Comarcal, s’obliga a facilitar el lliurament, la recollida, muntatge i
desmuntatge del material en condicions adequades per al seu ús, en el lloc i data
prèviament determinat per l’ens local en la sol·licitud de cessió.
6. El Consell Comarcal dona plena llibertat a l’empresa encarregada del muntatge i
desmuntatge i els seus muntadors per decidir el muntatge o no de les carpes, ja
sigui per qualsevol inclemència, tant meteorològica, per espai o per qualsevol altre
motiu que pugui perjudicar l’estat de les mateixes.
7. L’empresa contractada pel Consell Comarcal és l’única que té la potestat de fer el
muntatge i desmuntatge de les carpes.
8. El Consell Comarcal es compromet a donar resposta a les sol·licituds de cessió.
9. L’ens beneficiari es compromet a reposar o a reintegrar el cost de tot aquell
material, que per causes atribuïbles a ell, s’hagi extraviat o malmès en un termini
màxim de 21 dies. El material reposat ha de ser idèntic al cedit pel Consell
Comarcal. Donat el cas que l’ens beneficiari ometi el requeriment de reposició del
material malmès, perdut o deteriorat, quedaran en suspens totes aquelles
sol·licituds de préstec de carpes que hi hagi en curs. Aquesta suspensió quedarà
sense efecte en el moment que l’ens local hagi respost al requeriment del Consell
Comarcal i reposat el material.
10. L’aprovació per òrgan competent del Consell Comarcal de la sol·licitud del Servei
de préstec de carpes per part de l’ens beneficiari comporta l’aplicació automàtica
de l’Ordenança Fiscal núm.13 Reguladora del preu públic per a la utilització de les
carpes del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i els costos que d’ella se’n derivin.
11. En el cas que es sol·liciti la reducció del preu públic perquè és un acte amb
col·laboració d’un Servei del Consell Comarcal, caldrà que el sol·licitant indiqui
quin és el Servei i el nombre de carpes pel que es demana la reducció.
Prèviament a l’aprovació del préstec, el Servei que gestiona les carpes sol·licitarà
informe del/de la responsable o cap del Servei del Consell Comarcal amb que
conjuntament amb l’ens local o vinculat fa l’organització, col·laboració i/o promoció
que indiqui el motiu i el nombre de carpes que s’utilitzin per la finalitat del projecte
o programa (veure article 6 de l’Ordenança Fiscal número 13 del Consell
Comarcal).
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El període de préstec de les carpes serà el que duri l’acte, en cap cas sobrepassarà 1
setmana. En cas que es sol·liciti un període superior, ha de ser de forma expressa, el
Servei responsable del Consell Comarcal ha de comprovar que no hi hagi altres
sol·licituds, que serien preferents sobre la sol·licitud d’allargament del període del
préstec i s’aplicarà el cost del 15% setmanal addicional del preu d’una cessió (veure
article 7 de l’Ordenança Fiscal número 13 del Consell Comarcal).
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest protocol han estat aprovat per acord de
Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 9 de gener de
2020.
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