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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA CONCESSIÓ PER A OCUPAR UN
ESPAI PÚBLIC PER A INSTAL·LAR UN BAR A LA ZONA DE LES CASETES
DURANT LA FESTGA MAJOR DELS ANYS 2015, 2016, 2107 I 2018.
Primera. Objecte de la licitació.
1.1. La licitació té per objecte la concessió per a ocupar un espai públic per a instal·lar
un bar a la zona de les casetes durant la Festa Major dels anys 2015, 2016, 2017 i
2018:
1.2. A aquests efectes s'entén que la Festa Major es celebra el darrer cap de setmana
complert del mes d'agost de cada any i que comença el divendres anterior i acaba la
nit del dimarts a dimecres següents.
1.3. L'ocupació se situa a la Zona de les casetes (prat contigu a l'aparcament del c. Dr.
Peiró).
1.4. L'explotació no inclou la barra per les actuacions del Seu-trònic, el Seu Rap, Seu
Folk.
Segona. Zones ocupació.
2.1. La zona d'ocupació inclou l'espai per a la barra, venda de tiquets, grill i terrassa.
La zona està situada a l'exterior, lateral oest de la carpa de concerts (número 1 al
plànol annex). Aquest plànol defineix la ubicació precisa de la barra i de la zona de la
venda de tiquets (números 4 i 5 al plànol) i de forma orientativa el grill i la terrassa
(números 6 i 7 al plànol).
2.2. L'Ajuntament podrà modificar per a cada any l'espai concret per tal d'adaptar-los a
l'organització general de la zona. Els lloc concret que es fixi cada any haurà de tenir la
mateixa superfície, una distribució de l'espai essencialment similar a la fixada per al
2015 i estar situat en una zona que estigui funcionalment integrada en el conjunt de la
zona. Si hi ha canvis, l'Ajuntament comunicarà formalment a l'adjudicatari l'espai
contret amb una antelació mínima d'un mes.
Tercera. Obligacions genèriques del concessionari.
Sense perjudici del que estableix la normativa general aplicable, seran condicions de
la concessió les que s'especifiquen seguidament:
1. L'adjudicatari haurà de justificar l'alta a l'epígraf corresponent de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques abans de signar el contracte.
2. Haurà de facilitar totes les dades necessàries dels comptes derivats de la
gestió normal quan l'Ajuntament els hi demani.
3. L'adjudicatari haurà d'estar al corrent del pagament de totes les obligacions
tributàries, tant respecte de l'Ajuntament com d'altres administracions.
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4. El contracte solament tindrà efecte entre l'Ajuntament i el titular, però no
alterarà les situacions jurídiques privades entre el concessionari i tercers, ni
podrà ser invocada per l'execució o disminució de la responsabilitat en què hagi
estat inclòs el titular de la concessió.
5. Un cop transcorregut el termini de durada del contracte, l'adjudicatari haurà
d'abandonar i deixar lliure l'espai ocupat a plena satisfacció de l'Ajuntament.
6. El concessionari haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 300.000 € per a cobrir la
seva responsabilitat en danys i perjudicis que pugui causar en la realització de
l'activitat. Haurà de presentar el rebut acreditatiu del pagament de la prima
corresponent abans de l'inici de l'activitat.
7. El concessionari haurà de vetllar per aplicar les mesures de seguretat vigents
en el sector i haurà de proveir-se d'un extintor homologat que col·locarà en un
lloc accessible.
8. El concessionari haurà de contractar un grup de música o un DJ de la seva
preferència per a la darrera nit de la Festa Major (dimarts a dimecres).
Quarta. Actuacions.
4.1. De forma orientativa per a facilitar que els interessats puguin fer els càlculs, es fa
constar que la previsió d'actuacions és la següent:
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts

Seu Rock (5 grups)
Seu Rock (1 grup) + 1 o 2 grup de versions + DJ
2 grup de versions + DJ
Seu Rock (1 grup ) + 1 grup d'èxit + 1 grups de versions + 1 DJ
1 grup de música o un DJ fins a les 02.00h (a contractar per
l'adjudicatari).

4.2. L'Ajuntament podrà, justificadament, canviar aquesta previsió i contractar un
nombre de grups diferent.
4.3. L'adjudicatari establirà una relació comercial privada, a mode de patrocini, amb els
grups del Seu Rock que guanyin el concurs i haurà de pagar cada any un total de
1.050 € a repartir a parts iguals entre els grups que actuïn.
Cinquena. Condicions d'obertura del bar.
5.1. L'autorització es limita als dies de la Festa Major de cada any i abasta des del
divendres a les 17.00 fins a la nit del dimarts a dimecres a les 02:00 h.
5.2. El bar haurà d'estar obert ininterrompudament durant tots els dies de la Festa en
els horaris següents:
•

Haurà d'estar obert obligatòriament totes les nits entre les 23.00 i les 06.00
hores
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Haurà d'estar obert obligatòriament totes les nits entre les 23.00 i les 06.00
hores llevat de la nit de dilluns a dimarts, en què es permet obrir fins a les
06:30 h, i de la nit del dimarts a dimecres l'obertura es limita fins a les a les
02.00 h.
Per facilitar les operacions d'ordre intern de tancament al final de la
jornada,l'adjudicatari disposa d'un marge de 30 minuts per a fer la recollida i
tancament de l'espai. Durant aquest període no es podrà posar música ni
generar soroll.
Per la proximitat de les firetes, el concessionari podrà obrir voluntàriament cada
dia a partir de les 17.00 h, però no abans.

5.3. Al final de cada jornada, l'adjudicatari haurà de deixar l'espai que ocupi recollit i
ordenat. les taules i cadires que instal·li a la terrassa, han de quedar recollides,
desades i lligades a vora de les carpes de la barra.
Sisena. Venda de productes.
6.1. En el bar es podran vendre:
•
•
•

Tota mena de begudes envasades.
Altres productes envasats en origen com patates fregides, fruits secs i similars.
Entrepans freds i calents elaborats al moment, sempre que l'adjudicatari compleixi
totes les condicions següents:
•
•

•
•

Haurà de tenir el registre sanitari en vigor.
Totes les persones que intervinguin en l'elaboració dels entrepans i tots els
aparells han de complir tots els requisits a què obliga la normativa en vigor tant
en la manipulació com en la conservació dels aliments.
L'adjudicatari haurà de lliurar formalment aquests documents a l'Ajuntament
com a molt tard la setmana anterior a la Festa Major.
No es permet vendre altres productes cuinats.

6.2. El preu de venda al públic dels productes serà lliure per a l'adjudicatari.
Setena. Tiquets de venda.
7.1. L'adjudicatari assumirà la impressió dels tiquets necessaris per a la venda dels
productes.
7.2. L'adjudicatari haurà de facilitar gratuïtament a l'Ajuntament 30 tiquets de refresc o
cervesa per a poder-ne disposar per a compromisos diversos i 2 tiquets de refresc o
cervesa cada dia per a cada membre de la Comissió de Festes (20 persones)
Vuitena. Material per a la venda de begudes.
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8.1. L'adjudicatari està obligat a servir les begudes únicament en vasos reutilitzables i,
per tant, no es podran lliurar llaunes, botelles ni envasos de vidre.
8.2. Si l'adjudicatari ho desitja, l'Ajuntament li facilitarà els vasos reutilitzables de què
disposa. En aquest cas, es faran les operacions següents:

- Abans de lliurar-los se signarà un document indicant el nombre de vasos que se li
faciliten.

- L'adjudicatari haurà de cobrar 1 € per cada vas que lliuri als clients.
- Quan els clients retornin els vasos, els retornarà el mateix import per vas.
- Quan l'adjudicatari retorni els vasos a l'Ajuntament, es farà un recompte i se signarà
un document acreditatiu del nombre que es retorna.
- Els vasos es retornarà nets abans del dia 04.09.2015.
- Si es retornen menys vasos dels que s'han lliurat, l'adjudicatari pagarà a
l'Ajuntament un import d'1 € per cada vas que no retorni.
8.3. En qualsevol cas, l'adjudicatari assumeix la correcta neteja i custòdia dels vasos
en condicions d'higiene dels vasos per a permetre el seu ús.
8.4. L'adjudicatari haurà de recollir selectivament totes les deixalles que generi
l'activitat. Amb aquesta finalitat haurà de disposar de contenidors, bosses o altres
receptacles per a recollir separadament plàstic i envasos, vidre, paper, residus
orgànics i resta.
8.5. L'adjudicatari haurà d'assumir la instal·lació del bar i tot el material i màquines
necessaris per a fer-lo funcionar correctament, la instal·lació d'un equip de so i la
música per a les hores en què no hi hagi actuacions.
Novena. Gestió del bar i el seu entorn del bar.
9.1. En cas que detecti baralles, conflictes o altres disfuncions en la zona haurà
d'avisar a la Policia Municipal.
9.2. El concessionari estarà obligat a exercir l'activitat amb diligència, inclosa una
correcta atenció als usuaris.
9.3. L'adjudicatari ha d'assumir la neteja de la zona de bar i col·laborar amb els serveis
de recollida d'escombraries per a la recollida en la zona de l'aparcament. Amb aquesta
finalitat, haurà d'apilar les deixalles en el lloc o llocs que facin més fàcil la recollida
d'escombraries seguint les indicacions que li donin els encarregats del servei.
9.4. L'adjudicatari haurà de garantir la seguretat de la instal·lació i del bar durant les
hores d'obertura i del material dipositat durant al resta del dia.
9.5. Per tal de realitzar l'activitat de la forma més adequada, el concessionari haurà de
comptar amb el personal necessari i assumir totes les despeses del personal que se'n
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derivin (retribucions, seguretat social, etc.) sense que en cap moment, ni durant la les
hores d'obertura ni a la seva finalització, hi hagi relació laboral o de qualsevol altra
mena entre l'Ajuntament i els treballadors de l'adjudicatari.
Desena. Drets del concessionari i obligacions de l'Ajuntament.
El concessionari tindrà, a més dels drets que reconegui l'ordenament jurídic, els
següents:
1. L'Ajuntament posarà a disposició de l'adjudicatari l'espai necessari per a muntar
totes les instal·lacions del bar en la ubicació especificada en el punt segon d'aquest
plec de condicions.
2. L'Ajuntament assumirà les despeses de connexió i del cost del consum elèctric del
bar i facilitarà el cable de l'escomesa i un caixetí de connexions, ja que el cost
d'instal·lar un comptador supera les previsions de cost del consum elèctric.
3. L'Ajuntament permetrà la connexió a la xarxa d'aigua corrent que hi ha grafiada al
plànol annex. L'adjudicatari s'haurà de fer càrrec de: fer la rassa i cobrir-la, passar
el tub, i fer la connexió a la xarxa. Un cop acabada la Festa major haurà de retirar
les conduccions i deixar el terreny en condicions.
4. L'Ajuntament assumirà la despesa de d'instal·lar dues carpes (Haimas) de 5 x 5
metres que s'usaran per cobrir la zona de la barra del bar. Si l'adjudicatari es
procura aquest material pels seus propis medis no es reduiria el preu de la
concessió.
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