
                                  

PLEC  DE  CLÀUSULES  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER 
L'EXPLOTACIÓ D’UNA BARRA DE BAR AL PAVELLÓ DE L’OLI, DURANT 
LA FESTA DE CARNAVAL 2019

Article 1. Objecte de la concessió

L’objecte d’aquest contracte és la concessió administrativa per a l’ús privatiu 
del  domini  públic  local  per  l'explotació  de servei  de bar  durant  la  Festa de 
Carnaval 2019 de les Borges Blanques.

Article 2. Selecció del concessionaris

La  selecció  es  farà  tenint  en  compte  els  principis  d’objectivitat,  publicitat  i  
concurrència, i  d’acord amb el que estableix el Reglament de Patrimoni dels 
ens  locals,  aprovat  per  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  i  a  les  altres 
disposicions vigents en aquells preceptes que siguin d'aplicació.

Article 3. Naturalesa jurídica

Es tracta d’una concessió administrativa per l’ús privatiu del domini públic local 
encaminat a I'explotació del servei de bar pel dia de la festivitat de Carnaval 
2017, que es celebrarà a les Borges Blanques 

Article 4. Lloc i termini

Bar situat al Pavelló de l’Oli: la tarda-nit del dia 16 de març de 2019.

Article 5. Obligacions bàsiques del concessionari

• Prestar al públic que ho sol.liciti, el servei de bar. Aquest servei consistirà en 
posar en instal.lar i posar en funcionament el bar havent de donar compliment 
estricte  a  les  normes  sectorials  què,  sobre  el  règim  de  prestació,  li  siguin 
d’aplicació.

• Tenir el servei obert durant el període de funcionament que s’autoritzi.

•  El  concessionari  haurà  de  donar  compliment  a  les  disposicions  de 
l’Ajuntament pel que fa a la gestió i inspecció del servei.

•  Preparar i repartir entrepans de llonganissa, (uns 400 aproximadament) als 
assistents a la Festa.
Aquesta prestació es considera opcional per part de l’entitat.

 



                                  

•  El servei serà prestat pel concessionari durant el termini establert i aniran al  
seu càrrec les despeses que s'originin, incloses la neteja – de gots, papers, 
bosses, plàstics i similars-, la recollida d' escombraries i altres despeses que 
tinguin lloc pel mal ús de les instal.lacions.

• El concessionari s'obliga a conservar i mantenir les instal.lacions i els espais 
públics en bon estat de funcionament, neteja i higiene, fins que lliuri novament 
el servei a l’Ajuntament.

 El concessionari s'obliga a assignar a la gestió i explotació del bar el personal 
necessari  i  suficient  per  prestar  el  servei  amb  els  torns  que  internament 
s’estableixin.

•  El concessionari s’obliga a no subministrar begudes alcohòliques a menors 
d’acord amb la normativa vigent, publicitant aquesta mesura mitjançant cartells 
situats en llocs visibles.

  El concessionari  haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil per 
un import assegurat mínim de 300.000 euros  .

• El concessionari admetrà per gaudir del servei, a tota persona que compleixi 
els requisits disposats reglamentàriament.

•  Indemnitzar  a  tercers  dels  danys  que  els  ocasionés  el  funcionament  del 
servei, llevat que s'haguessin produït per actes realitzats en compliment d'una 
clàusula imposada per l’Ajuntament, amb caràcter ineludible.

• El concessionari, en virtut de la prestació del servei, haurà d'estar assabentat i  
restarà  obligat  a  complir  totes  les  reglamentacions  sanitàries  que  hagi 
determinat el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Article 6. Drets del concessionari:

• Utilitzar privativament els espais de domini públic durant I'horari establert.

• Percebre les retribucions per a la prestació del servei de bar.

Article 7. Obligacions de l’Ajuntament

•  Abonar el cost del subministrament d'energia elèctrica i aigua, si s’escau.

Article 8. Capacitat de concórrer

Podran participar a la licitació les entitats i associacions sense ànim de lucre de 

 



                                  

les Borges Blanques.

Article 9. Presentació de documents

La documentació per a prendre part  al  concurs, podrà ser presentada a les 
oficines municipals fins a les 14 hores del dia 22 de febrer de 2019. Aquesta 
documentació, es presentarà en dos sobres tancats, a l'anvers dels quals hi 
figurarà la inscripció següent:

«PROPOSICIÓ  PER  A  PRENDRE  PART  EN  LA  CONCESSIÓ  DE 
L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA FESTA DE CARNAVAL 2019»

SOBRE NÚM.1
Portarà la menció: “Documentació administrativa per optar a la concessió 
del servei de bar de la festa de Carnaval 2019, al Pavelló de l’Oli de les 
Borges Blanques i haurà de contenir la documentació següent:

A: Per acreditar la personalitat i la capacitat, s’inclourà en el sobre algun dels 
documents següents ( segons els casos):

Còpia del document d’identitat (DNI) de la persona que signa la proposició i del  
codi d’identificació fiscal (NIF) de l’entitat o associació sense ànim de lucre a la 
qual representa.
Declaració  responsable del  licitador  (abans de l’adjudicació)  d’acord amb el 
model que figura com ANNEX I
Domicili  per  a  la  pràctica de notificacions.  Aquesta circumstància  podrà  ser 
complementada indicant una adreça de correu electrònic i un número de telèfon 
i de fax.

SOBRE NÚM.2
Portarà  la  menció:  “Documentació  tècnica  per  optar  a  la  concessió  del 
servei de bar de la festa de Carnaval 2019, al Pavelló de l’Oli de les Borges 
Blanques i haurà de contenir la documentació següent:

Memòria redactada per l’entitat i signada pel seu president/a, amb indicació:
- De l’experiència de l’entitat en la gestió i explotació d’un bar o servei similar 
amb atenció al púbic, en els darrers cinc anys, indicant l’any i l’esdeveniment 
en el qual s’ha dut a terme la gestió del bar.
- Del nombre de persones que assignaran a la gestió i explotació del bar, amb 
identificació de nom i cognoms de les mateixes.
-  De la proposta de millores en l’organització del  servei  de bar,  per atreure 
públic a la festa.

Article 10. Criteris per valorar les proposicions

L’adjudicació del servei objecte d'aquest contracte s'ha de fer de conformitat 
amb els criteris objectius següents:

 



                                  

CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES DIRECTAMENT,
FINS A 10 PUNTS PUNTUACIÓ

Per destinar a la gestió del bar el següent nombre de persones
- Fins a 5 persones
- Fins a 10 persones
- Fins a 15 persones
- Més de 15 persones

2,5 punts
5 punts
7,5 punts
10 punts

CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES DIRECTAMENT,
FINS A 10 PUNTS PUNTUACIÓ

Per acreditar experiència en la gestió d’un bar o servei d’atenció al 
públic, en els darrers cinc anys:
- Un any
- Dos anys
- Tres anys
- Més de tres anys

2,5 punts
5 punts
7,5punts
10 punts

CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES DIRECTAMENT,
FINS A 10 PUNTS PUNTUACIÓ

Per la proposta de millores i/o serveis addicionals per atreure públic 
a la festa, com oferir el servei de preparar i repartir entrepans de 
llonganissa, (uns 400 aproximadament) als assistents a la Festa.

Fins a 10 punts

Article 11.- Mesa de contractació

Es constituirà la Mesa de contractació amb la següent composició:
President: el de la corporació, o regidor en qui delegui.
Vocals: la secretària de la corporació, l’interventor i la regidora de l’àrea de 
Cultura
Secretaria: un/a funcionari/a de la corporació

La Mesa de contractació determinarà les entitats que s’ajusten als requisits 
establerts  en  aquest  Plec,  amb  pronunciament  exprés  sobre  les  que  han 
resultat admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del rebuig.

Article 12.- Adjudicació

La Junta de Govern Local, previ informe tècnic de valoració de les propostes 
presentades, acordarà l’adjudicació de la concessió administrativa, en exercici 
de les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015 de 15 de 
juny.

 



                                  

DILIGÈNCIA.-
Aquest  Plec  de  clàusules  ha  estat  aprovat  per  la  Junta  de  Govern  de 
L’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 13 de febrer de 2019

La secretària
Anna Gallart Oró

 



                                  

ANNEX I.- MODEL DE DECLARACIÓ.- 

....................................................................................................amb 
DNI  .........................  en  representació  de 
l’entitat  .............................................................................................  amb 
NIF  ................................................................i  domicili 
a .............................................................................................................
assabentat de la concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic 
local per l'explotació de servei de bar durant la Festa de Carnaval 2019 de les 
Borges Blanques.

DECLARA SOTA JURAMENT

Que l’entitat a la qual represento desitja participar en el procés de selecció de 
concessionari

Que l’entitat a la qual represento no es troba en cap dels casos d’incapacitat i  
incompatibilitat que determina l’article 71 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 
Contractes del sector públic

A més  declaro  que  l’entitat  a  la  que  represento  es  troba  al  corrent  de  les 
obligacions  tributàries  amb  Hisenda,  amb  la  Seguretat  Social  i  amb 
l’Ajuntament de Les Borges Blanques.

Les Borges Blanques, .................. de .............. de 2019
(Signatura)
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