BASES PARTICIPACIÓ BENEFIKPLAZA
1. OBJECTE
És objecte de les presents Bases establir els requisits i el procediment per a la participació com
a expositor a la BenefikPlaza, l’aparador del teixit associatiu local emmarcat al BenefikSound,
amb l’objectiu de donar-se a conèixer als assistents i, alhora, tenir l’oportunitat d’oferir els seus
productes i creacions.

2. BENEFICIARIS
Podran participar les entitats o grups de persones físiques sense ànim de lucre.

3. LLOC, DATA I HORARI
L’esdeveniment benèfic BenefikSound en el qual s’inscriu la BenefikPlaza es portarà a terme el
dissabte 16 de juliol de 2022 entre les 18:00 hores i les 00:00 hores als Jardins de l’Ateneu
Santboià, situat a l’Avinguda Maria Girona, 2, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona.
L’horari en què es podrà estar oberts al públic serà: de 18:00 hores a 21:00 hores.
El personal de les parades podrà accedir abans de l’obertura al públic per preparar els
elements i objectes de les seves entitats, i hauran d’estar fins al tancament de la fira per recollir
el seu material.
Durant l’horari de la BenefikPlaza, les parades hauran d’estar disponibles per als assistents de
l’esdeveniment, i degudament ateses pel seu propi personal. En cas d’incompliment,
l’organització es reserva el dret a prendre les mesures oportunes.

4. RECINTE, CARACTERÍSTIQUES I LÍMIT DE PARADES
El recinte especialment habilitat per a la BenefikPlaza es troba al passadís d’entrada als Jardins
de l’Ateneu Santboià, situat al Carrer d’Agramunt, 11, 08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona.
El nombre màxim de parades serà de 7. Consistint cadascuna en un espai de 300cm x 300cm,
un punt de llum i la corresponent retolació amb el nom de l'entitat.
Cada parada podrà estar ocupada per un màxim de 3 persones, que hauran de ser autoritzades
pel representant de l’entitat o grup de persones físiques, i comunicades a l’organització de
l’esdeveniment per a la seva corresponent acreditació.

5. MUNTATGE I DESMUNTATGE
El muntatge de les instal·lacions, així com la utilització de les zones reservades per furgons,
cotxes, etc. es podrà iniciar 2 hores abans de l’inici de la celebració de l’esdeveniment, tenint
en compte que ha d’estar finalitzat mitja hora abans de la inauguració oficial (18:00 hores) per
tal de poder realitzar les comprovacions corresponents per part de l’organització.
El desmuntatge de totes les instal·lacions, així com la sortida de vehicles del recinte, haurà de
ser 2 hores com a màxim després de la finalització de l’esdeveniment, i una vegada efectuat el
mateix, les parades hauran de quedar en perfecte estat de conservació i neteja, responent
l’entitat responsable dels possibles danys.
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6. REQUISITS D’ADMISSIÓ
Per participar en la BenefikPlaza, les entitats o grups de persones físiques hauran d’emplenar la
sol·licitud de participació (https://tally.so/r/3yPPV6), acompanyada amb la següent
documentació:
a) Estatuts de l’entitat.
b) Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat (NIF).

7. PROCÉS DE SELECCIÓ
Les sol·licituds que resultin admeses seran valorades d'acord amb els criteris següents:
a) Impacte ciutadà de l’entitat: fins a 30 punts.
b) Trajectòria de l'entitat: fins a 20 punts.
c) Entitat composta per jovent: fins a 20 punts.
d) Creada i amb acció a Sant Boi de Llobregat: fins a 30 punts.
A la vista dels resultats de la valoració, les sol·licituds conformaran una llista per ordre
decreixent a la puntuació obtinguda, la qual determinarà l’ordre d’adjudicació.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els criteris
objectius fixats a les bases.
L’organització es reserva la facultat d’excloure de la convocatòria aquelles sol·licituds que
resultin inadequades des del punt de vista de seguretat i/o qualitat, o que siguin contràries als
criteris generals de la BenefikPlaza i el perfil del públic objectiu.

8. TERMINIS
El període d’inscripció per participar s’inicia el dia 2 de maig de 2022 i finalitza el dia 30 de maig
de 2022 ambdós inclosos. Durant aquest període, les bases de participació restaran publicades
a la pàgina web de l’Associació Juvenil Inputs (https://sominputs.com).

9. PROCEDIMENT PER A LA SELECCIÓ
Un cop finalitzat el període d’inscripció, es concedirà un termini de 2 dies hàbils per a esmenar
defectes de forma o manca de documentació. Aquest requeriment s’efectuarà per correu
electrònic.
Les sol·licituds no esmenades en aquest període, restaran no admeses definitivament. Les
sol·licituds esmenades s’incorporaran al gruix de sol·licituds presentades correctament.
En qualsevol cas els interessats consenten expressament a l’Associació a emetre les
comunicacions per mitjans electrònics.
Un cop realitzada la valoració es dictarà resolució. Les sol·licituds que resulten denegades es
resoldran motivadament i es procedirà a la notificació als interessats.
En cas d’empat de la puntuació obtinguda en el procés de selecció, prevaldrà l’antiguitat de
l’entitat.
El dia 7 de juny de 2022 es publicarà a la pàgina web de l’Associació Juvenil Inputs
(https://sominputs.com) l’adjudicació definitiva de les parades.
Un cop acordada la concessió de les parades, aquestes seran notificades als interessats en un
termini màxim de 7 dies des de la data d’aprovació de la resolució.
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10. OBLIGACIONS PARTICIPANTS
a) Mantenir l’espai adjudicat i les instal·lacions en bones condicions de neteja, salubritat i
seguretat.
b) Una vegada finalitzada la fira, netejar l’espai utilitzat i fer la gestió adequada dels residus
generats.
c) Fer-se responsable de la vigilància de la parada i dels béns exposats.
d) Respondre dels danys a tercers que es derivin del muntatge, desmuntatge i funcionament
de l’activitat (a aquest efecte, haurà d’estar en possessió de la corresponent pòlissa de
responsabilitat civil).
e) No provocar incidents, baralles o alteracions de l’ordre públic.
f)

Obeir i respectar les indicacions emeses per part dels responsables de l’esdeveniment.

g) Resta totalment prohibit la venda i subministrament de begudes alcohòliques a menors.

11. FACULTATS DE L’ASSOCIACIÓ
a) Realitzar les inspeccions que consideri oportunes.
b) Canviar la ubicació inicial de les atraccions i assignar al/a la titular un lloc de característiques
similars, quan causes d’interès públic ho requereixin.
c) L’Associació ostenta la facultat d’interpretar les clàusules que conformen aquestes bases.
d) L’Associació està facultada per decidir sobre tot allò que no estigui previst en aquestes
bases.
La participació en la BenefikPlaza, suposa l’acceptació íntegra de les bases reguladores.
Sant Boi de Llobregat, a 29 d’abril de 2022.
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