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CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL RELATIU A L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS
BALLS DELS DIUMENGES A TÀRREGA
R E U N I T S:
D’una part, la Sra. ROSA M. PERELLÓ I ESCODA, amb NIF 78068485E, en la seva
qualitat d’alcaldessa, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de
Tàrrega, de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local; assistida pel senyor RAMON MORELL GASSÓ, amb DNI
núm. 40868306C, Secretari General de la Corporació, que dóna fe d’aquest
acte.
I d’altra part, el senyor RAMON SEGARRA FARRÉ, amb DNI núm. 78085474Z, com
administrador de l’empresa MARQUEZSEGARRA SL, amb CIF núm. B25806878, de
conformitat amb l’escriptura atorgada davant el Notari del Col·legi de
Catalunya, senyor José Lorenzo Iribarne Blanco, de data 2 de febrer de 2016.
Es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1.- El dia 8 de gener de 2019, mitjançant decret d’alcaldia es va iniciar
l’expedient de licitació del contracte administratiu especial d’organització i
gestió dels balls de diumenge a Tàrrega, en el qual es va justificar la necessitat
del present contracte en els temes de l’article 28 LCSP.
2.- La Unitat de Contractació va emetre el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores de la present
licitació, essent els següents els principals paràmetres:
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Objecte del contracte
És objecte d’aquesta licitació l’organització i la
gestió, íntegra i amb caràcter exclusiu, del Cicle
de Balls de Saló dels diumenges a Tàrrega de les
19 a les 22 h, a l’Espai Mercat,
inclou el
programa, promoció i dinamització d’aquests
balls, amb objectius d’eficiència.
L’aforament de l’Espai Mercat és de 150
persones.
Núm. d’expedient
001/2019/17/I265
Pressupost base de licitació 8.276,40 euros (6.840 euros més 831,60 euros
corresponents al 21 % d’IVA), a raó de 217,80
euros per ball (180 euros més IVA
Valor estimat del contracte 22.374 euros
Tipus de contracte
Contracte administratiu especial
Procediment
de Obert amb varis criteris d’adjudicació.
contractació
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Un Cicle de Balls de Diumenge s’inicia el mes de
novembre i finalitza l’abril de l’any següent.
La vigència del contracte s’iniciarà el febrer de
2019 i finalitzarà l’abril del 2020 segons el següent
desclòs:
- Per finalitzar el Cicle de Balls de Diumenge
de la temporada 2018/2019: amb inici al
mes de febrer i finalització el mes d’abril
de 2019.
I, durant el Cicle de Balls de la temporada
2019/2020: El novembre i desembre del
2019 i del gener a l’abril del 2020.
CPV: 79952000-2 Serveis d’events
Junta de Govern Local

3.- La tècnica d’administració general de la Unitat de Contractació va emetre
un informe jurídic justificant adequadament els extrems establerts a l’article
116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), el qual ha estat conformat pel Secretari General de conformitat
amb l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
4.- Consta a l’expedient l’informe emès per la Interventora municipal de
fiscalització de la fase “A”.
5.- El dia 8 de gener de 2019, la Junta de Govern Local va acordar tramitar
anticipadament el contracte administratiu especial relatiu a l’organització i
gestió dels balls de diumenge a Tàrrega, condicionant la seva adjudicació a
l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2019.
A més a més, la mateixa Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de
licitació d’aquest contracte administratiu especial, amb un pressupost base de
licitació de 8.276,40 euros (6.840 euros més 831,60 euros corresponents al 21 %
d’IVA).
6.- L’anunci de licitació així com els plecs de clàusules administratives, plec de
prescripcions tècniques i els membres de la Mesa de Contractació es van
publicar al Perfil del Contractant.
7.- La Mesa de Contractació es reuní per efectuar les següents actuacions:
- El dia 30/1/2019, es va obrir el sobre A de l’única empresa licitadora
MARQUEZ SEGARRA, SL, i es va constatar que havia presentat la
declaració responsable degudament complimentada i signada.
Seguidament es procedeix a obrir el sobre B, el qual conté la
Programació de Balls de Diumenge.
- El dia 1/2/2019, es va puntuar la programació de balls de diumenge,
de conformitat amb els criteris d’adjudicació sotmesos a un judici de
valor de conformitat amb la previsió 9 del plec de clàusules.
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El dia 4/2/2019, es va obrir el sobre C, el qual contenia l’oferta
econòmica, essent coincident amb el pressupost base de licitació.
La puntuació global de la proposició presentada per part de l’empresa
fou la següent:
LICITADOR

SOBRE B

SOBRE C

PUNTUACIÓ
TOTAL

MARQUEZ SEGARRA,
SL

18 punts

0 punts

18 punts

La mesa de contractació va proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del present contracte a
MARQUEZ SEGARRA, SL,
condicionada a l’aportació dels documents acreditatius.

8.- Els serveis de la Unitat de Contractació van requerir a l’empresa, perquè
presentés la documentació relativa a l’aptitud de contractar, segons previsió
establerta a la clàusula 12 del plec de clàusules.
9.- Una vegada recepcionada aquesta documentació, els serveis de la Unitat
de Contractació van constatar que s’havia presentat complerta.
10.- El dia 28 de desembre de 2018, el Ple de la Corporació va aprovar
inicialment els pressupostos generals de l’exercici 2019, els quals foren aprovats
definitivament mitjançant publicació al BOP de data 24/1/2019.
11.- Consta a l’expedient l’informe d’intervenció de fiscalització de la fase “D”.
12.- El dia 19 de febrer de 2019, la Junta de Govern Local va acordar aixecar
la condició suspensiva sotmesa a l’adjudicació del present contracte per
l’aprovació definitiva del Pressupost, i a més a més, es va adjudicar el
contracte administratiu de serveis relati a l’organització i gestió dels balls de
diumenge a Tàrrega a MARQUEZSEGARRA, SL per un import de 8.276,40 euros
IVA inclòs, dels quals 4.791,60 són imputables al pressupost general vigent de
l’exercici 2019 i, els 2.880 euros restants al pressupost del 2020.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera. OBJECTE
L’Ajuntament de Tàrrega contracta a MARQUEZSEGARRA,
l’organització i gestió dels balls dels diumenges a Tàrrega.

SL,

per

a

Segona. PREU
El preu del contracte és de 8.276,40 euros (6.840 euros més 831,60 euros
corresponents al 21 % d’IVA).
Al preu d’adjudicació s’hi inclouen els tributs, les taxes, els cànons de
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qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest
contracte i/o plec de clàusules tècnico-adminitratives.
La factura es presentarà telemàticament a la plataforma e-FACT del consorci
d’Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a través
d’un enllaç disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Tàrrega
(www.tarrega.cat).
Tanmateix, poden remetre les seves factures fent servir el Punt General
d’entrada de Factures Electròniques FACe al qual s’accedeix mitjançant la
pàgina web https://face.gob.es/es/
En ambdós casos, sigui quina sigui la plataforma utilitzada per a presentar les
factures, especificaran els codis DIR3 als següents apartats:
•
Oficina comptable: LA0007409
•
Òrgan Gestor: LA0007409
•
Unitat tramitadora: LA0007409
D’acord amb l’art. 42 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, el
contractista, amb caràcter previ a la presentació de factures, haurà d’aportar
al servei d’Intervenció municipal la següent documentació:
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
- Relació de treballadors adscrits al contracte.
- Document acreditatiu conforme aquest treballadors estan afiliats i
donats d’alta a la Seguretat Social.
- Còpia de les nòmines i model trimestral 110/111 de l’IRPF
La Corporació municipal de Tàrrega en el termini de 30 dies següents a
l’aprovació de la certificació d’obra procedirà a efectuar el pagament, de
conformitat amb l’article 198.4 de la LCSP.
Tercera. DURADA DEL CONTRACTE
La vigència del contracte s’iniciarà el març de 2019 i finalitzarà l’abril del 2020
segons el següent desclòs:
- Per finalitzar el Cicle de Balls de Diumenge de la temporada 2018/2019:
amb inici al mes de març i finalització el mes d’abril de 2019.
I, durant el Cicle de Balls de la temporada 2019/2020: El novembre i
desembre del 2019 i del gener a l’abril del 2020.
Tenint en compte que un Cicle de Balls de Diumenge s’inicia el mes de
novembre i finalitza l’abril de l’any següent.
No obstant l’exposat, l’efectivitat dels dies que es podrà disposar de l’Espai
Mercat per a l’organització dels Balls de Diumenge queda condicionat a què
l’Ajuntament no tingui ocupat l’espai per alguna activitat pròpia, tals com fires,
en conseqüència el nombre de balls que s’indiquen a la taula següent són
orientatius i poden variar a l’alça o a la baixa.
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Quarta.- CONDICIO ESPECIAL D’EXECUCIÓ.
És una condició especial d’execució de caràcter social que l’empresa
compleixi respecte als seus treballadors, i amb caràcter de mínim, les
condicions salarials previstes al conveni col·lectiu sectorial aplicable.
També és condició especial d’execució aportar la relació d’empreses
subcontractistes, si s’escau, i justificar el compliment del pagament en termini
quan així ho sol·liciti l’Ajuntament.
Així mateix, també es condició especial d’execució l’obligació del contractista
principal d’abonar els imports als subcontractistes o subministradors en els
terminis i condicions fixats a l’article 216 LCSP.
Cinquena.- MILLORES
L’empresa de conformitat amb la seva proposició tècnica presentada al sobre
B:
- La gestió de la programació de la temporada de ball amb grups de les
Terres de Lleida i locals, amb prioritat.
- Ajudes i invitacions tipus 2x1 a entitats locals, per tal de dinamitzar els
balls de diumenge (dones Arrel, Amics de la Sardana, Taller Alba, etc.).
- Gestió per executar la sardana a la mitja part del ball.
- Gestió del sorteig d’un pernil a la mitja part del ball i el seu pagament.
- El dia 27 de gener, festa de Sant Antoni, concert i ball sense càrrec als
membres de l’associació Sant Antoni.
Sisena.- OBLIGACIONS DE L’EMPRESA.
1. L’EMPRESA declara tenir els drets d’execució de la música (SGAE) i el
text si s’escau.
2. El titular de les entrades a efectes fiscals serà l’EMPRESA i en els tiquets
hi constarà el seu NIF. La venda d’entrades i/o de tiquets d’accés el
gestionarà la pròpia empresa. La recaptació de l’espectacle serà
per l’EMPRESA.
3. L’EMPRESA s’obliga a respectar el compliment estricte de l’horari
d’actuació. Qualsevol variació o modificació dels mateixos només
pot realitzar-se amb l’acord previ i per escrit de l’AJUNTAMENT
4. L’EMPRESA es farà càrrec de les despeses de la representació,
viatges, dietes, allotjaments i de tota la infraestructura i personal
tècnic necessari per al desenvolupament de les sessions. I a la
vegada declara disposar del material, així com del personal tècnic
necessari. L’EMPRESA garanteix que tot el material escenogràfic o els
elements escènics que aporti per al desenvolupament del seu
espectacle segueixen la normativa de Policia de l’Espectacle vigent
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i, a petició de l’AJUNTAMENT, aportarà les proves documentals que
siguin necessàries.
5. L’EMPRESA està obligada a dedicar o adscriure a l'execució de
l’objecte del contracte els mitjans personals i materials suficients.
6. L’EMPRESA es fa responsable de la situació fiscal, laboral i assistencial del
personal al seu càrrec, tant artístic com tècnic, i assumeix també totes
les responsabilitats jurídiques que puguin originar-se per aquest motiu.
L’EMPRESA, sempre que l’AJUNTAMENT ho sol·liciti, s’obliga a aportar la
documentació necessària que així ho justifiqui.
Tot el personal que l’adjudicatari adscrigui al servei, serà exclusivament
de la seva responsabilitat. Aquest personal no tindrà cap relació amb
l’ajuntament, per la qual cosa totes les qüestions hauran de tractar-se
amb l’empresa.
7. L’EMPRESA es farà càrrec del servei de bar i els ingressos seran
íntegres per l’EMPRESA. Així mateix vetllarà per la correcta
adequació de l’espai i s’encarregarà de la rebuda i atenció de les
orquestres i conjunts.
8. L’EMPRESA disposarà d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi
qualsevol
eventualitat
que
pugi
sorgir
en
el
desenvolupament de l’activitat.
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels
treballs que dugui a terme, així com també de les conseqüències
que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està
obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres
persones com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de
l’Administració.
Per tant, està obligat a disposar de la corresponent pòlissa de
responsabilitat civil d’import que cobreixi possibles indemnitzacions a
tercers, la qual haurà de mantenir vigent durant l’execució del
contracte i el període de garantia.
9. Deixar net l’emplaçament una vegada finalitzada cada actuació.
10. El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, amb relació a
les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest
contracte.
11. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui
accés amb ocasió de l’execució de les prestacions derivades d’aquest
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contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable
del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant,
no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte

Setena- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
1. L’AJUNTAMENT cedeix l’espai del Mercat.
2. L’AJUNTAMENT, a través de la Regidoria de Cultura i del seu Servei de
Premsa donarà difusió al cicle de balls de saló mitjançant l’edició i
repartiment d’un programa, anuncis a la premsa local i comarcal i
falques a Ràdio Tàrrega.
3. L’AJUNTAMENT no es farà càrrec de l’allotjament ni de les dietes del
personal de l’EMPRESA.
4. L’AJUNTAMENT anunciarà el cicle de balls a l’Agenda Cultural de
l’Urgell.
5. L’AJUNTAMENT facilitarà el mobiliari i attrezzo necessari per oferir un
bon servei al públic dels balls (taules, cadires i material pel guardaroba).
6. L’AJUNTAMENT cedirà l’espai en perfectes condicions d’ús.
7. L’AJUNTAMENT donarà el vistiplau a la programació de l’empresa i, si
fos necessari mitjançant acord d’ambdues parts serà objecte de
modificació.
8. L’AJUNTAMENT podrà disposar de fins a deu entrades per cada sessió
de forma gratuïta per poder fer sortejos i promocions entre els seus
usuaris, previ requeriment.
Vuitena.- SUSPENSIÓ
En cas de suspensió de la sessió de ball per qualsevol motiu aliè a la voluntat
dels organitzadors, l’AJUNTAMENT i l’EMPRESA, decidiran una altra data per dur
a terme la sessió suspesa, sempre seguint criteris pactats. Si no es pot arribar a
un acord per trobar una nova data, ambdues parts renuncien explícitament a
la indemnització per danys i perjudicis.
Novena.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
dugui a terme, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està
obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del
contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
Per tant, està obligat a disposar de la corresponent pòlissa de responsabilitat
civil d’import que cobreixi possibles indemnitzacions a tercers, la qual haurà
de mantenir vigent durant l’execució del contracte i el període de garantia
(art. 196 i 197 LCSP).
Desena.- COMPLIMENT DE TERMINI I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos o de la condició especial d’execució
establerta a l’apartat M del quadre de característiques, es podrà acordar la
imposició de les penalitats següents, segons previsió de l’article 192 de la LCSP:
- 10 % del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, tenint en
compte que el total de els mateixes no pot superar el 50%.
Quan el contractista, per causes imputables a ell, hagués incomplert
parcialment l’execució de els prestacions objecte del contracte,
l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució
o per la imposició de les penalitat fixades en un 10 % del preu d’adjudicació
IVA exclòs.
Així mateix, també es podran imposar penalitats, pel supòsit de demora en
l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 193.3 LCSP.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant
la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament s’hagin
d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que s’hagués constituït,
quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
Onzena.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.
Es preveu cap supòsit de modificació de conformitat amb l’article 204 LCSP,
l’establert a l’apartat 14 del quadre de característiques.
La modificació del contracte només podrà efectuar-se quan es compleixin
els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Dotzena.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.
Per la resolució del contracte s’aplicaran les causes previstes a l’article 211
LCSP en relació als article 212 i 213 LCSP.
També seran causa de resolució del contracte:
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Canvi en la programació sense prèviament haver-ho acordat amb el
responsable del contracte.
Incompliment dels horaris en les sessions de ball.

Tretzena.- JURISDICCIÓ COMPETENT
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la
resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació als s efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte.
Catorzena.- RÈGIM JURÍDIC
El contractista presta la seva conformitat a aquest contracte, signant un
exemplar d’aquest, i se sotmet, per a tot allò que no estigui establert:
- Al plec de clàusules administratives tècnico-adminitratives.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública.
- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
- Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i,
en el seu defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus
termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de
les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la
cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de l'obligació de
complir-les.
Per a la deguda constatació de tot allò que s’ha convingut, se signa aquest
contracte.

L’Alcaldessa
Rosa M. Perelló i Escoda
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