PAERIA DE CERVERA
PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE FESTES
Identificació de l’expedient
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE BARRA DE L’ENVELAT DE
LA FESTA MAJOR DEL SANT CRIST 2017.
Fets:
1.- Cal procedir ha adjudicar el servei de barra de l’envelat de la Festa Major del Sant Crist,
durant els dies, 22, 23, 24 i 25 de setembre de 2017. Essent l’objecte del contracte la
prestació del servei d’explotació de la barra de l’envelat de la festa Major del Sant Crist dels
propers dies 22, 23, 24 i 25 de setembre de 2017.
Fonaments de dret:
1.- Procedir a la realització del contracte administratiu de serveis el qual es regeix pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic i restant normativa que la desenvolupa. El contracte no podrà
signar-se més tard del dia 12 de setembre de 2016.
2.- En matèria d’espectacles públics i activitats recreatives s’ha considerat el què
estableixen, respectivament la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de Regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 30/2015, de 3
de març, pel qual s’aprova el Catàleg d’activitats a adoptar mesures d’autoprotecció, que
regulen la celebració d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.
Atès l’ordenança de convivència cívica, respecte a l’autorització d’activitats específiques en
espais públics.
El regidor de festes proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar el plec de clàusules per a l’adjudicació del contracte relatiu a l’adjudicació de la
barra de l’envelat de la festa major del Sant Crist 2017:
PLEC DE CLÀUSULES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LA
GESTIÓ DE LA BARRA DE L’ENVELAT DE LA FESTA MAJOR DEL SANT CRIST 2017
1.- RÈGIM JURÍDIC I PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Els criteris i procediments d’adjudicació del servei de barra de l’envelat de la Festa Major del
Sant Crist, durant els dies, 22, 23, 24 i 25 de setembre de 2017.
Aquest contracte tindrà la naturalesa de contracte administratiu de serveis i es regeix pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic i restant normativa que la desenvolupa.
El contracte haurà de signar-se abans del dia 5 de setembre de 2017.
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2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la prestació del servei d’explotació de la barra de l’envelat (ubicat
a la plaça Pius XII) de la Festa Major del Sant Crist els propers dies 22, 23, 24 i 25 de
setembre de 2017.
3.- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
L’òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la normativa vigent, les prerrogatives
d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que n’ofereixi el compliment, modificar-lo per
raons d’interès públic, acordar la seva resolució i els efectes d’aquesta, i les restants
potestats assenyalades per la llei de contractes i normativa concordant.
4.- EL PREU de sortida és de 1.500€, podent-se presentar totes les entitats sense ànim de
lucre de la ciutat de Cervera inscrites al Registre d’Entitats de la Paeria en primera
convocatòria, i a tots aquells que estiguin en possessió de la llicència d’activitats del gremi
de l’hostaleria i/o espectacles, en segona convocatòria si s’escau. A la firma del contracte,
l’entitat o empresari haurà d’abonar el 20% de l’import d’adjudicació, i el 80% restant, un cop
transcorreguda la festa (data màxima: 29/09/2017).
5.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per tal d’adjudicar el contracte es tindran en compte els següents criteris d’adjudicació, que
es valoraran fins a un màxim de 100 punts en el seu conjunt.
a) El preu, màxim de 30 punts. S’aplicarà la fórmula següent:
Puntuació= 30x (1-( Pmm-P/Pmm))
P= proposta econòmica ofertada
Pmm= proposta econòmica més alta de la licitació
b) Ambientació, es valorarà l’originalitat en la decoració de la barra i l’aportació
d’activitats extraordinàries no previstes en el programa de la festa Major i
compatibles amb el programa d’actes, fins a un màxim de 20 punts
c) Qualitat i experiència de l’equip que executarà el contracte en gestió de barres
similars, fins a un màxim de 20 punts. Es valorarà tan sols experiència en els dos
últims anys.
d) Nombre de persones que hi haurà a la barra, es valorarà segons:
1.- Divendres, cada persona que s’acrediti es valorarà en 1 punt, fins a un màxim de
10 punts.
2.- Dissabte, cada persona que s’acrediti es valorarà en 1 punt, fins a un màxim de
10 punts.
3.- Diumenge, cada persona que s’acrediti es valorarà en 1 punt, fins a un màxim
de 5 punts.
4.- Dilluns, cada persona que s’acrediti es valorarà en 1 punt, fins a un màxim de 5
punts.
Caldrà aportar nom i cognoms i DNI de les persones que estaran a la barra.
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6.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
6.1. Drets de la Paeria de Cervera
1. La Paeria supervisarà i controlarà que la prestació del servei s’executi d’acord amb tot el
que està previst tant en les presents bases com en allò presentat i valorat en l’oferta
adjudicada i normativa d’aplicació.
2. La Paeria podrà efectuar variacions en l’horari o l’emplaçament definitiu de la barra,
atenent la seva programació final. Qualsevol modificació serà notificada, no obstant, amb
l’antelació suficient a l’adjudicatari.
6.2. Obligacions de la Paeria de Cervera:
1. La Paeria facilitarà a l’adjudicatari els següents elements:
-

Estructura de la barra.
Punt de llum de la mateixa i despeses del consum.

2. La Paeria es farà càrrec de la instal·lació, muntatge i desmuntatge de la barra.
3. La Paeria de Cervera supervisarà i controlarà que la prestació del servei descrit en el
present plec s’executi d’acord allò previst en el clausura’t del mateix.
6.3. Obligacions de l’adjudicatari:
1.- L’adjudicatari ha de prestar el servei de barra de la festa Major del Sant Crist 2017 amb
la diligència especifica en aquestes bases.
2.- l’adjudicatari haurà de prestar el servei de la barra tots els dies i hores que hi hagi
actuació a l’envelat de la Festa Major:
- Dia 22 de les 24h. fins a les 6h del matí del dia 23.
- Dia 23 de les 24h. fins a les 6h del matí del dia 24.
- Dia 24 de les 19.30 fins a la 1h del dia 25.
- Dia 25 a les 18h. fins a les 22h.
El servei començarà a partir de mitja hora abans que comencin les actuacions.
3.- L’adjudicatari haurà de gestionar, organitzar i servir el sopar popular de Festa Major del
diumenge dia 24 a les 22h. El preu del Sopar Popular del diumenge 24, en cap cas podrà
excedir els 10€.
4.- L’entitat adjudicatària s’haurà de fer càrrec del muntatge i desmuntatge de l’espai del ball,
(caldrà posar i treure les taules i cadires que els diferents actes necessiten tal i com
especifiqui la Paeria els dies 24 i 25).
5.- L’entitat adjudicatària es farà responsable dels danys que amb motiu de l'explotació de la
barra de l’envelat es pogués causar al recinte o instal·lacions annexes, així com de tots els
danys que pel desenvolupament de la seva activitat puguin causar-ne a tercers. Per això
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serà necessari que l’entitat/l’empresa disposi de la corresponent assegurança de
Responsabilitat Civil.
6.- L’entitat adjudicatària haurà de fer-se càrrec del càtering dels grups de música de la
Festa Major del Sant Crist dels dies 22, 23, 24 i 25 de setembre de 2017.
7.- L’adjudicatari haurà de deixar la instal·lació de la barra en el mateix estat de conservació
i neteja que el que es trobi la instal·lació abans de la festa.
8.- L’entitat adjudicatària adquirirà el gènere i/o neveres amb l’empresa que consideri
oportuna.
9.- La barra adjudicada haurà de servir totes les begudes amb vasos de plàstic reutilitzables,
si la entitat no en disposa podrà sol·licitar-los a la Paeria de Cervera. Aquests vasos, que es
podran retornar, s’hauran de vendre al públic a un preu únic d’1 euro/unitat.
10.- L’entitat adjudicatària haurà de respectar la prohibició de no servir begudes alcohòliques
als menors de 18 anys i també la prohibició de no vendre tabac. Aquestes prohibicions
hauran de ser visibles en diversos rètols amb lletra mecanogràfica.
11.- Els preus de les begudes i altres articles que puguin expendre, seran exposats en lloc
visible mitjançant llista de preus.
6.4. Drets de l’adjudicatari

1. Percebre el 100% del benefici de la barra.
7.- Penalització
L’incompliment de qualsevol punt de les condicions d’aquest plec de clàusules implicarà la
imposició de les penalitzacions previstes a la llei de contractes.
8.- CONDICIONS
D’ADJUDICACIÓ.

DELS

LICITADORS

I

CONVOCATÒRIA

D’ACTE

PÚBLIC

Convocatòria – Dimarts 22 d’agost de 2017, a les 13:00h.
(sala de plens de la Paeria de Cervera)
Per tal de poder participar en aquesta 1a convocatòria, tindran la condició de licitadors totes
les entitats (sense ànim de lucre) del municipi de Cervera, que estiguin inscrites al registre
municipal d’entitats de la Paeria i en cas que no s’adjudiqui en primera convocatòria hi haurà
una 2a convocatòria en la que podran participar tots aquells que estiguin en possessió de la
llicència d’activitats del gremi de l’hostaleria i/o espectacles.
Per tal de participar-hi, serà imprescindible que prèviament hagin presentat una instància
adjuntant oferta i memòria d’activitat, al registre d’entrada de la Paeria de Cervera, abans de
les 14:00h. del dia 21 d’agost de 2017.
Les entitats i particulars del gremi de l’hostaleria i/o espectacles han d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social i que no tinguin deutes
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amb l’Ajuntament.
L’obertura de proposicions es farà el dia 22 d’agost a les 13:00h en primera convocatòria per
les entitats i a les 13.30h en segona convocatòria pel gremi d’hostaleria i/o espectacles, si
procedeix, al Saló de plens de la Paeria de Cervera.
Sí la barra queda deserta en primera convocatòria (en motiu de què no s’hi hagi presentat
cap entitat interessada o bé qualsevol altre motiu que n’impedeixi l’adjudicació), es procedirà
en el mateix acte a una segona convocatòria on s’obriran les proposicions dels professionals
del gremi de l’hostaleria i/o espectacles. En cas de quedar deserta en segona convocatòria
la Paeria es reserva el dret d’adjudicar-lo mitjançant qualsevol altre procediment previst en la
legislació vigent.
9.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.
Per tal de participar en aquesta convocatòria per l’adjudicació de la barra de l’envelat de la
festa Major del Sant Crist 2017, serà imprescindible que prèviament s’hagi presentat la
instància i proposta memòria al registre d’entrada de la Paeria de Cervera, abans de les
14:00h. del dia 21 d’agost de 2017.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses en cap supòsit.
Marc Llorens i Guim,

Regidor de Festes
Cervera, 24 de juliol de 2017
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Senyor,
Us notifico l’acord de Junta de Govern Local de data 1 d’agost de 2017 que diu literalment el següent:

Identificació de l’expedient
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE BARRA DE L’ENVELAT DE
LA FESTA MAJOR DEL SANT CRIST 2017.
Fets:
1.- Cal procedir ha adjudicar el servei de barra de l’envelat de la Festa Major del Sant Crist,
durant els dies, 22, 23, 24 i 25 de setembre de 2017. Essent l’objecte del contracte la
prestació del servei d’explotació de la barra de l’envelat de la festa Major del Sant Crist dels
propers dies 22, 23, 24 i 25 de setembre de 2017.
Fonaments de dret:
1.- Procedir a la realització del contracte administratiu de serveis el qual es regeix pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic i restant normativa que la desenvolupa. El contracte no podrà
signar-se més tard del dia 12 de setembre de 2016.
2.- En matèria d’espectacles públics i activitats recreatives s’ha considerat el què
estableixen, respectivament la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de Regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 30/2015, de 3
de març, pel qual s’aprova el Catàleg d’activitats a adoptar mesures d’autoprotecció, que
regulen la celebració d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.
Atès l’ordenança de convivència cívica, respecte a l’autorització d’activitats específiques en
espais públics.
El regidor de festes proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar el plec de clàusules per a l’adjudicació del contracte relatiu a l’adjudicació de la
barra de l’envelat de la festa major del Sant Crist 2017:
PLEC DE CLÀUSULES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LA
GESTIÓ DE LA BARRA DE L’ENVELAT DE LA FESTA MAJOR DEL SANT CRIST 2017
1.- RÈGIM JURÍDIC I PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Els criteris i procediments d’adjudicació del servei de barra de l’envelat de la Festa Major del
Sant Crist, durant els dies, 22, 23, 24 i 25 de setembre de 2017.
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Aquest contracte tindrà la naturalesa de contracte administratiu de serveis i es regeix pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic i restant normativa que la desenvolupa.
El contracte haurà de signar-se abans del dia 5 de setembre de 2017.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la prestació del servei d’explotació de la barra de l’envelat (ubicat
a la plaça Pius XII) de la Festa Major del Sant Crist els propers dies 22, 23, 24 i 25 de
setembre de 2017.
3.- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
L’òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a la normativa vigent, les prerrogatives
d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que n’ofereixi el compliment, modificar-lo per
raons d’interès públic, acordar la seva resolució i els efectes d’aquesta, i les restants
potestats assenyalades per la llei de contractes i normativa concordant.
4.- EL PREU de sortida és de 1.500€, podent-se presentar totes les entitats sense ànim de
lucre de la ciutat de Cervera inscrites al Registre d’Entitats de la Paeria en primera
convocatòria, i a tots aquells que estiguin en possessió de la llicència d’activitats del gremi
de l’hostaleria i/o espectacles, en segona convocatòria si s’escau. A la firma del contracte,
l’entitat o empresari haurà d’abonar el 20% de l’import d’adjudicació, i el 80% restant, un cop
transcorreguda la festa (data màxima: 29/09/2017).
5.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per tal d’adjudicar el contracte es tindran en compte els següents criteris d’adjudicació, que
es valoraran fins a un màxim de 100 punts en el seu conjunt.
e) El preu, màxim de 30 punts, fórmula:
Puntuació= 30x (1-(P-Pmm/Pmm)
P= proposició econòmica
Pmm= proposició econòmica més baixa de la licitació
f) Ambientació, es valorarà l’originalitat en la decoració de la barra i l’aportació
d’activitats extraordinàries no previstes en el programa de la festa Major i
compatibles amb el programa d’actes, fins a un màxim de 20 punts
g) Qualitat i experiència de l’equip que executarà el contracte en gestió de barres
similars, fins a un màxim de 20 punts. Es valorarà tan sols experiència en els dos
últims anys.
h) Nombre de persones que hi haurà a la barra, es valorarà segons:
1.- Divendres, cada persona que s’acrediti es valorarà en 1 punt, fins a un màxim de
10 punts.
2.- Dissabte, cada persona que s’acrediti es valorarà en 1 punt, fins a un màxim de
10 punts.
3.- Diumenge, cada persona que s’acrediti es valorarà en 1 punt, fins a un màxim
de 5 punts.
Regidoria de Promoció Econòmica
Telèfons 53 00 25 – Fax 973 53 19 41
a/e: promocioeconomica@cerverapaeria.cat

PAERIA DE CERVERA
4.- Dilluns, cada persona que s’acrediti es valorarà en 1 punt, fins a un màxim de 5
punts.
Caldrà aportar nom i cognoms i DNI de les persones que estaran a la barra.

6.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
6.1. Drets de la Paeria de Cervera
1. La Paeria supervisarà i controlarà que la prestació del servei s’executi d’acord amb tot el
que està previst tant en les presents bases com en allò presentat i valorat en l’oferta
adjudicada i normativa d’aplicació.
2. La Paeria podrà efectuar variacions en l’horari o l’emplaçament definitiu de la barra,
atenent la seva programació final. Qualsevol modificació serà notificada, no obstant, amb
l’antelació suficient a l’adjudicatari.
6.2. Obligacions de la Paeria de Cervera:
1. La Paeria facilitarà a l’adjudicatari els següents elements:
-

Estructura de la barra.
Punt de llum de la mateixa i despeses del consum.

2. La Paeria es farà càrrec de la instal·lació, muntatge i desmuntatge de la barra.
3. La Paeria de Cervera supervisarà i controlarà que la prestació del servei descrit en el
present plec s’executi d’acord allò previst en el clausura’t del mateix.
6.3. Obligacions de l’adjudicatari:
1.- L’adjudicatari ha de prestar el servei de barra de la festa Major del Sant Crist 2017 amb
la diligència especifica en aquestes bases.
2.- l’adjudicatari haurà de prestar el servei de la barra tots els dies i hores que hi hagi
actuació a l’envelat de la Festa Major:
- Dia 22 de les 24h. fins a les 6h del matí del dia 23.
- Dia 23 de les 24h. fins a les 6h del matí del dia 24.
- Dia 24 de les 19.30 fins a la 1h del dia 25.
- Dia 25 a les 18h. fins a les 22h.
El servei començarà a partir de mitja hora abans que comencin les actuacions.
3.- L’adjudicatari haurà de gestionar, organitzar i servir el sopar popular de Festa Major del
diumenge dia 24 a les 22h. El preu del Sopar Popular del diumenge 24, en cap cas podrà
excedir els 10€.
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4.- L’entitat adjudicatària s’haurà de fer càrrec del muntatge i desmuntatge de l’espai del ball,
(caldrà posar i treure les taules i cadires que els diferents actes necessiten tal i com
especifiqui la Paeria els dies 24 i 25).
5.- L’entitat adjudicatària es farà responsable dels danys que amb motiu de l'explotació de la
barra de l’envelat es pogués causar al recinte o instal·lacions annexes, així com de tots els
danys que pel desenvolupament de la seva activitat puguin causar-ne a tercers. Per això
serà necessari que l’entitat/l’empresa disposi de la corresponent assegurança de
Responsabilitat Civil.
6.- L’entitat adjudicatària haurà de fer-se càrrec del càtering dels grups de música de la
Festa Major del Sant Crist dels dies 22, 23, 24 i 25 de setembre de 2017.
7.- L’adjudicatari haurà de deixar la instal·lació de la barra en el mateix estat de conservació
i neteja que el que es trobi la instal·lació abans de la festa.
8.- L’entitat adjudicatària adquirirà el gènere i/o neveres amb l’empresa que consideri
oportuna.
9.- La barra adjudicada haurà de servir totes les begudes amb vasos de plàstic reutilitzables,
si la entitat no en disposa podrà sol·licitar-los a la Paeria de Cervera. Aquests vasos, que es
podran retornar, s’hauran de vendre al públic a un preu únic d’1 euro/unitat.
10.- L’entitat adjudicatària haurà de respectar la prohibició de no servir begudes alcohòliques
als menors de 18 anys i també la prohibició de no vendre tabac. Aquestes prohibicions
hauran de ser visibles en diversos rètols amb lletra mecanogràfica.
11.- Els preus de les begudes i altres articles que puguin expendre, seran exposats en lloc
visible mitjançant llista de preus.
6.4. Drets de l’adjudicatari

2. Percebre el 100% del benefici de la barra.
7.- Penalització
L’incompliment de qualsevol punt de les condicions d’aquest plec de clàusules implicarà la
imposició de les penalitzacions previstes a la llei de contractes.
8.- CONDICIONS
D’ADJUDICACIÓ.

DELS

LICITADORS

I

CONVOCATÒRIA

D’ACTE

PÚBLIC

Convocatòria – Dimarts 22 d’agost de 2017, a les 13:00h.
(sala de plens de la Paeria de Cervera)
Per tal de poder participar en aquesta 1a convocatòria, tindran la condició de licitadors totes
les entitats (sense ànim de lucre) del municipi de Cervera, que estiguin inscrites al registre
municipal d’entitats de la Paeria i en cas que no s’adjudiqui en primera convocatòria hi haurà
una 2a convocatòria en la que podran participar tots aquells que estiguin en possessió de la
llicència d’activitats del gremi de l’hostaleria i/o espectacles.
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Per tal de participar-hi, serà imprescindible que prèviament hagin presentat una instància
adjuntant oferta i memòria d’activitat, al registre d’entrada de la Paeria de Cervera, abans de
les 14:00h. del dia 21 d’agost de 2017.
Les entitats i particulars del gremi de l’hostaleria i/o espectacles 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.
L’obertura de proposicions es farà el dia 22 d’agost a les 13:00h en primera convocatòria per
les entitats i a les 13.30h en segona convocatòria pel gremi d’hostaleria i/o espectacles, si
procedeix, al Saló de plens de la Paeria de Cervera.
Sí la barra queda deserta en primera convocatòria (en motiu de què no s’hi hagi presentat
cap entitat interessada o bé qualsevol altre motiu que n’impedeixi l’adjudicació), es procedirà
en el mateix acte a una segona convocatòria on s’obriran les proposicions dels professionals
del gremi de l’hostaleria i/o espectacles. En cas de quedar deserta en segona convocatòria
la Paeria es reserva el dret d’adjudicar-lo mitjançant qualsevol altre procediment previst en la
legislació vigent.
9.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.
Per tal de participar en aquesta convocatòria per l’adjudicació de la barra de l’envelat de la
festa Major del Sant Crist 2017, serà imprescindible que prèviament s’hagi presentat la
instància i proposta memòria al registre d’entrada de la Paeria de Cervera, abans de les
14:00h. del dia 21 d’agost de 2017.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses en cap supòsit
La secretària,

Neus Roura Serra
Cervera, 3 d’agost de 2017
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