PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER LES BARRES DE LA FESTA DE L’AQUELARRE
DE CERVERA -20191. RÈGIM JURÍDIC I PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.
El present plec té per objecte establir els criteris i procediments d’adjudicació de les llicències
temporals d’ocupació de la via pública de barres de bar (públiques) de l’Aquelarre 2019.
L’execució de la present llicència estarà supeditada al compliment estricte de les normes de
seguretat i de bon funcionament que es desprenguin del resultat de la celebració de la Junta
Local de Seguretat que la Paeria de Cervera facilitarà a tots els adjudicataris.
El no compliment de les condicions previstes en aquest plec suposarà la impossibilitat
d’optar per una llicència temporal d’ocupació de la via pública d’una barra en la propera
edició.
2. OBJECTE DE LA LICITACIÓ.
L’objecte de la licitació és l’adjudicació de llicències temporals d’ocupació de la via pública per
les barres de la festa de l’Aquelarre de Cervera -2019- i la determinació dels emplaçaments
atorgats, mitjançant un procediment públic i de concurrència competitiva.
La llicència consisteix en la prestació del servei d’atenció i venda de begudes i altres productes
alimentaris anàlegs als espais delimitats expressament com a barres de l’Aquelarre 2019.
Les barres de l’Aquelarre 2019 seran:

•

Plaça Major -ponent-: divendres i dissabte nit (21.00 a 06.00 hores)

•

Fira Gran Boc: dissabte (10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 02.00 hores) i diumenge
tarda (17.00 a 22.00 hores)

•

Pl. Pius XII: dissabte tarda-nit. (17.00 a 04.30 hores)

•

Monument de la Generalitat: dissabte nit. (21.00 a 06.00 hores)

•

Cal Racó: dissabte nit (21.00 a 06.00 hores)

El període és irreductible i no s’admeten pròrrogues.
L’hora màxima de tancament de les barres serà les 06.00 hores de la matinada, a
excepció de la Plaça Pius XII que serà a les 04.30 hores.
3. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
3.1. Drets de la Paeria de Cervera:
1. Percebre la taxa fixada i en els terminis previstos en aquest plec.
2. Fixar els preus de venda al públic de les begudes i entrepans freds i calents.
3. La Paeria podrà efectuar variacions en l’horari o l’emplaçament definitiu de les barres,
atenent la seva programació final. Qualsevol modificació serà notificada, no obstant, amb

l’antelació suficient a l’adjudicatari.
3.2. Obligacions de la Paeria de Cervera:
La Paeria es farà càrrec de la instal·lació, muntatge i desmuntatge de la barra. A més, també
facilitarà a l’adjudicatari els cartells amb els preus de venda al públic aprovats.
La Paeria es farà càrrec del cost de contractació dels butlletins i despesa elèctrica de les barres.
3.3. Obligacions dels adjudicataris de la llicència:
Les següents obligacions tenen la consideració d’obligacions essencials d’execució:
1. Prestar el servei de barra de la festa de l’Aquelarre 2019 amb la diligència especifica en
aquest plec.
2. Efectuar el pagament establert com a taxa.
3. Respectar les normes establertes per l’administració (alcohol, tipus begudes, tabac...)
4. Vigilància del material de la barra.
5. La Paeria de Cervera no tindrà en compte ni es farà responsable de cap altre tipus de despesa
en què pugui incórrer qualsevol entitat i/o empresa adjudicatària de les barres: tiquets, lloguer de
locals, personal, planxes, gots,...
6. Les barres adjudicades, pel que fa a la venda de cervesa, hauran de consumir exclusivament
cervesa DAMM i aigua VERI empresa patrocinadora de l’Aquelarre. A més, el material de la
barra (neveres, lones, cadires, etc.), només podrà lluir el logotip d’Estrella DAMM, quedant
prohibida l’exhibició la imatges d’altres empreses cerveseres.
7. Les barres adjudicades tenen prohibida la venda de begudes amb gots de vidre, gots de litre
(de qualsevol material) i/o llaunes i tabac.
8. Totes les persones que estiguin treballant a les diferents barres, hauran de dur els elements
identificatius –samarreta oficial de la festa- que podran adquirir a preu de cost a la Paeria. La
setmana prèvia a la festa les entitats i/o empresa adjudicatàries hauran de facilitar una relació
amb els noms i cognoms i DNI del personal col·laborador a la Paeria i una declaració jurada de
l’entitat on s’indiqui que aquestes persones integrants de l’entitat no cobraran per a la prestació
d’aquest servei, i les altes a la seguretat de social del personal que treballarà a la barra, en el
cas d’empreses.
9. Els adjudicataris hauran de presentar a la Paeria, la setmana prèvia a l’Aquelarre, la seva
assegurança de responsabilitat de civil.
10. Es responsabilitat dels adjudicataris garantir un servei de bar de qualitat, per aquest motiu
cal comptar amb personal suficient.
11. Respectar el Protocol contra les agressions sexistes en espais d’oci “Tinguem la festa en
pau” especialment el punt 3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ relatiu als mecanismes de prevenció i
actuació.
12. La barra adjudicada haurà de servir totes les begudes amb els vasos de plàstic
reutilitzables oficials de l’Aquelarre. Aquests vasos s’hauran de vendre al públic a un preu únic

d’1,00 euro/unitat i podran ser retornats. Tots aquells vasos que no siguin retornats, s’hauran
d’abonar al preu d’1,00 euro/unitat a la Paeria.
4. EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA
La llicència temporal d’ús s’extingirà per alguna de les següents:

•

Pel venciment del termini màxim de la mateixa.

•

Per renúncia del titular abans del venciment del període.

•

Per manca de pagament de la taxa fixada,.

•

Per revocació amb motiu de l’incompliment de les obligacions previstes.

•

Per raons d’interès públic.

5.TAXA.
Els adjudicataris hauran de pagar la taxa per l’atorgament d’aquesta llicència temporal, d’acord amb
l’Ordenança Fiscal número 19 art. 9 Tarifa. 1.3 (Barres de la festa) de la Paeria:

•

Plaça Major: 2.400,00 euros

•

Fira del Gran Boc: 800,00 euros

•

Plaça Pius XII: 1.000,00 euros

•

Monument de la Generalitat: 1.200,00 euros

•

Cal Racó: 1.200,00 euros

6. FORMA DE PAGAMENT
El pagament de la taxa s’efectuarà mitjançant ingrés al número de compte: ES92 2100 0016 06
0200492656 d’acord els següents terminis:
Abans del 14 d’agost de 2019:

•

El preu de cost de les samarretes de les festa del personal de les barres.

Abans del 14 d’agost de 2019:

•

20% de l’import de la taxa.

Abans del 5 de setembre de 2019:

•

80% de l’import de la taxa

Un cop efectuats els ingressos s’ha de fer arribar a la Paeria el resguard dels mateixos.
En el cas d’impagament, l’ajuntament actuarà per la via d’apremi d’acord amb allò previst al
reglament general de recaptació.

7. CONDICIONS
D’ADJUDICACIÓ.

DELS

LICITADORS

i

CONVOCATÒRIES

D’ACTE

PÚBLIC

Per aquest tipus de licitació s’estableix la següent convocatòria:
A. Dijous 25 de juliol de 2019, a les 13.30h.
(sala de plens de la Paeria de Cervera)
Per tal de poder participar en aquesta convocatòria, tenen condició de licitadors totes
les empreses ubicades al municipi de Cervera, que estiguin en disposició d’alguna de
les llicències d’activitats l’hostaleria i tinguin solvència tècnica i econòmica (TRLCSP),
així com totes les entitats (sense ànim de lucre) del municipi, que estiguin inscrites al
registre municipal d’entitats de la Paeria. A tal efecte, caldrà que comparegui
personalment algun dels seus membres (amb la corresponent acreditació).
Per tal de participar-hi, serà imprescindible que prèviament hagin presentat el
corresponent formulari d’inscripció (que es trobarà a les dependències de la Paeria), al
registre d’entrada de la Paeria de Cervera, abans de les 14.00 hores del dia 24 de juliol
de 2019, en el qual s’hi hagin marcat les diferents barres en les quals l’empresa i/o
l’entitat està disposada a dur-hi a terme el servei (es poden marcar totes).
Les empreses i/o entitats han d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social i que no tinguin deutes amb l’Ajuntament.
Entre les diferents empreses/entitats que s’hagin interessat per a cadascuna de les
barres, es durà a terme un sorteig públic per tal de determinar-ne l’adjudicatària. Les
barres se sortejaran d’acord amb el següent ordre: Pl. Major –ponent-, Fira Gran Boc,
Pl. Pius XII, Espai Muralla i Cal Racó. Si una entitat/empresa opta a més d’una barra i
ja se li ha adjudicat una d’anterior, si a la següent que opta hi ha un altre interessat
quedarà automàticament descartada.
En el supòsit de què després de la convocatòria encara hi hagués alguna de les barres que
hagués quedat deserta, el paer en cap, ateses les atribucions que legalment li corresponen,
procedirà a l’adjudicació de les mateixes en qualsevol de les altres formes legalment previstes.
El no compliment de les condicions previstes en aquest plec suposarà la impossibilitat d’optar
per una barra en la propera edició.
9. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.
Per tal de participar en la convocatòria de sorteig públic de les barres de l’Aquelarre 2019, serà
imprescindible que prèviament s’hagi presentat la corresponent instància general (que es
trobarà a les dependències de la Paeria), al registre d’entrada de la Paeria de Cervera, abans
de les 14.00 hores del dia 24 de juliol de 2019, en el qual s’hi hagin marcat les diferents barres
en les quals l’entitat està disposada a dur-hi a terme el servei (es poden marcar totes).
El corresponent formulari ha de presentar-se en un sobre tancat i acompanyat d’una instància
en la qual hi constin les dades de l’entitat i/o empresa interessada.
A més, l’entitat i/o empresa interessada ha de presentar-se personalment el dia 25 de juliol (a
l’hora establerta), a la convocatòria de l’acte públic que li correspongui.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses en cap supòsit.

