Exp. 471/2019

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14/03/2019, va aprovar per
unanimitat l’adopció dels següents acords:
3.1.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE FESTES, D’APROVACIÓ I INCOACIÓ DEL
PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE
REGULEN
LA
CONTRACTACIÓ
D’ORQUESTRES
I/O
GRUPS
MUSICALS,
SUBMINISTRAMENT
DE
MATERIAL
I
INFRAESTRUCTURA
I
ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES DE LES FESTES DE MAIG, FESTES D’AGOST I FESTES
QUINQUENNALS, ANY 2019
Amb motiu de les Festes de Maig d’Alcanar, Festes d’Agost de Les Cases d’Alcanar i Festes
Quinquennals per a l’any 2019, la regidoria de Festes organitza un seguit d’actes dirigits a
la ciutadania que requereixen la contractació d’uns determinats subministraments de
material i infraestructura, així com la contractació d’orquestres i/o grups musicals i
activitats complementaries.
En les diferents programacions de festes hi han els tradicionals balls de gala que obrin les
pubilles, hereus i acompanyants, a càrrec d’una orquestra que amenitza la nit amb el seu
repertori musical. També es realitzen festes temàtiques per als més joves, parcs infantils o
duets musicals. Per aquest motiu l’Ajuntament té la necessitat de contractar el servei.
D’altra banda, hi ha un seguit d’activitats que requereixen de material i infraestructura,
com poden ser els escenaris, els equips de sò i llums, carpes, grups electrògens per a
dotar d’energia elèctrica als equips tècnics de les diferents actuacions, la caseta sanitària
per atendre urgències mèdiques derivades dels actes de correbous, la caseta que s’utilitza
com a camerino o el lloguer de taules i cadires, etc. Per aquest motiu, l’Ajuntament desitja
arrendar aquests subministraments.
Per tot l'anterior, a proposta de la regidoria de Festes la Junta de Govern Local
aprova, per unanimitat, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. INCOAR l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert,
d’oferta econòmica més avantatjosa i únic criteri d’adjudicació, per a la
contractació de diverses orquestres i/o grups musicals, subministrament de material i
infraestructura i activitats complementaries, per de les Festes de Maig d’Alcanar, Festes
d’Agost de Les Cases d’Alcanar i Festes Quinquennals, per a l’any 2019.
SEGON. AUTORITZAR la despeses de 21.840’50 euros (LOT 1), 66.876’70 euros (LOT
2) i 86.333’50 euros (LOT 3) (IVA inclòs), corresponent a aquestes contractacions, amb
càrrec a les partides corresponents del pressupost municipal d’aquest Ajuntament.
TERCER. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que han de regir el Contracte de contractació de diverses orquestres i el procés
d’adjudicació per a la contractació de subministraments de material i infraestructura, així
com la contractació d’orquestres i/o grups musicals i activitats complementaries per de les
Festes de Maig d’Alcanar, Festes d’Agost de Les Cases d’Alcanar i Festes Quinquennals, per
a l’any 2019 (annexos 1 i 2).
QUART. PUBLICAR aquesta licitació en el Perfil del Contractant perquè en el termini de
quinze (15) dies naturals, a comptar des de la publicació al Perfil del Contractant
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JOAN ROIG CASTELL (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura: 18/03/2019
HASH: ce873ca9ebaa17e4369fd39c7a75dcda

LUIS MARTIN MONTULL (1 de 2)
EL SECRETARI
Data Signatura: 18/03/2019
HASH: 9383c571dc9f03a1f5155f4528ab8582

LUIS MARTIN MONTULL, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR

d’aquest ajuntament, les empreses interessades puguin presentar les proposicions que
considerin convenients.
CINQUÈ. DESIGNAR els membres de la Mesa de Contractació:
- Presidenta: MERCÈ FISCHER CID (regidora de Festes)
- Vocals:
-

Secretari de l’Ajuntament:
Interventor de l’Ajuntament:
Tècnic d’Administració General:
Un/a regidor/a de l’Ajuntament:

LUIS MARTIN MONTULL
PABLO AVILÉS PÉREZ
JOSÉ ENRIQUE BELLVER SOTO
NEUS SANCHO SANZ

- Secretària: CRIS REVERTER CID (funcionària, amb veu i sense vot)
SISÈ. PUBLICAR la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del Contractant, amb
una antelació mínima de set dies, respecte de la reunió que s’ha de celebrar per a la
qualificació de la documentació referida en l’article 146 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
SETÈ. NOMENAR com a responsable del contracte a la regidora de Festes de l’Ajuntament
d’Alcanar.
VUITÉ. TRAMETRE aquests
d’Intervenció-Tresoreria.

acords

a

la

regidoria

de

Festes

i

al

departament

ANNEX I
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULEN EL
CONTRACTE MIXT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEI
D’AGENT ARTÍSTIC PER A CONTRACTAR DIVERSES ORQUESTRES,
SUBMINISTRAMENTS, GRUPS MUSICALS I ACTIVITATS DE LES FESTES DE MAIG
D’ALCANAR, FESTES D’AGOST DE LES CASES D’ALCANAR I FESTES
QUINQUENNALS D’ALCANAR, DE L’ANY 2019, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,
AMB UN ÚNIC CRITERI PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ.

A través del present plec de clàusules administratives es regula la contractació de les
prestacions consistents en la prestació del servei d’agent artístic per a contractar diverses
orquestres, activitats i subministres vinculats a les Festes de Maig d’Alcanar, a les
Festes d’Agost de Les Cases d’Alcanar i a les Festes Quinquennals d’Alcanar, de
l’any 2019, en exercici de la competència municipal reconeguda a l’article 25.2 l) i m) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i a l’article 66.3n) el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya. Els serveis s’han de prestar de conformitat amb els requisits
i les prescripcions establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
El procediment per a la seva contractació és el procediment obert, en el que es
garanteixen de forma efectiva el principis de concurrència, igualtat, no discriminació,
transparència, la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
1. ENTITAT CONTRACTANT, OBJECTE DEL CONTRACTE I QUALIFICACIÓ
Entitat contractant: Ajuntament d’Alcanar
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JUSTIFICACIÓ

L'objecte del contracte és mixt i consisteix en la prestació del servei d’agent artístic per tal
de contractar diferents orquestres, activitats i grups musicals i en el subministrament,
mitjançant arrendament sense opció de compra, del material necessari per a la realització
de diverses activitats vinculades a les Festes de Maig, a les Festes d’Agost de Les Cases
d’Alcanar i a les Festes Quinquennals d’Alcanar, de l’any 2019. Aquestes orquestres, grups,
activitats i subministraments han estat escollits per la Regidoria de festes de l’Ajuntament
d’Alcanar, la Comissió de festes d’Alcanar i Comissió d’Entitats les Cases, per als dies
establerts i es distribueixen en els LOTS següents:



Dia 11 de maig de 2019 – Orquestra “CENTAURO o ATALAIA”, a escollir entre una
d’elles.



Dia 14 de maig de 2019 – Subministrament de 1.200 cadires i les taules o taulers
corresponents en les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.



Dia 16 de maig de 2019 – Festa “NIT DE LA MOVIDA” (Discomòbil) en les condicions
establertes en el plec de prescripcions tècniques.



Dia 18 de maig de 2019 – Orquestra “DIAMANTE SHOW DEL CALVO o VULKANO”, a
escollir entre una d’elles.



Del dia 10 al 17 de maig de 2019 – Lloguer d’escenari permanent en les condicions
establertes en el plec de prescripcions tècniques.



Del dia 11 al 19 de maig de 2019 – Lloguer de la caseta sanitària que es situarà
adjacent a la plaça de bous en les condicions establertes en el plec de prescripcions
tècniques.



Del dia 11 al 19 de maig de 2019 – Subministrament de 600 cadires/silló PVC
corresponents en les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.



Data a determinar – Espectacle de “discomòbil” amb DJ, muntatge llums i so en les
condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.

FESTES D’AGOST DE LES CASES D’ALCANAR (LOT 2)

 Dia 14 d’agost de 2019 – Orquestra “LA MUNDIAL o PLATEA”, a escollir entre una d’elles.
 Dia 16 d’agost de 2019 – Orquestra “VENDETTA SHOW o CENTAURO”, a escollir entre una
d’elles.
 Dia 17 d’agost de 2019 – Orquestra “LA CRUZADA o DIAMANTE”, a escollir entre una
d’elles.
 Dia 20 d’agost de 2019 – Orquestra “ATALAIA o ENERGY SHOW”, a escollir entre una
d’elles.
 Dia 23 d’agost de 2019 – Orquestra “SEVEN CRASHERS o QUINTA NOTA”, a escollir entre
una d’elles.
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FESTES DE MAIG D’ALCANAR (LOT 1)

 Dia 24 d’agost de 2019 – Orquestra “MONTESOL o PASARELA”, a escollir entre una
d’elles.
 Dia 22 d’agost de 2019 – Muntatge estructura i/o apartat tècnic (llum i so) per Festa “NIT
JOVE” (DISCOMÒBIL) en les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.
 Del dia 14 al 25 d’agost de 2019 – Lloguer de la caseta sanitària que es situarà adjacent
a la plaça de bous en les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.
 Del dia 14 al 25 d’agost de 2019 – Lloguer de la caseta vestuari que es situarà adjacent a
l’escenari principal en les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.
 Del dia 14 al 25 d’agost de 2019 – Lloguer de grup electrogen amb una potència mínima
de 160 KVA en les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.
 Del dia 14 al 25 d’agost de 2019 – Lloguer de la carpa/coberta poligonal en les
condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.


Del dia 14 al 25 d’agost de 2019 – 2 parcs infantils, en dues dates diferents, d’acord
amb les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.



Del dia 14 al 25 d’agost de 2019 – Subministrament de cadires i les taules o taulers
corresponents en les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques



Data a determinar – Actuació duet musical en les condicions establertes en el plec de
prescripcions tècniques.



Dia 1 d’octubre de 2019 – Equip de so i llum acte de presentació pubilles en les
condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.



Dia 1 d’octubre de 2019 – Decoració escenari principal acte de presentació pubilles en
les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.



Dia 1 d’octubre de 2019 – Orquestra “ATALAIA” o “CENTAURO”



Dia 4 d’octubre de 2019 – Orquestra “NUEVA ALASKA” o “DIAMANTE”



Dia 11 d’octubre de 2019 – Orquestra “JUNIORS” o “PLATEA”



Dia 11 d’octubre de 2019 – FESTA JOVE “Q’ LIO CRAZY PARTY” en les condicions
establertes en el plec de prescripcions tècniques.



Dia 13 d’octubre de 2019 – Orquestra “PASARELA” o “MARAVELLA”



De l’1 al 15 d’octubre de 2019 – Carpa i complements interiors en les condicions
establertes en el plec de prescripcions tècniques



De l’1 al 15 d’octubre de 2019 – Lloguer escenari principal en les condicions establertes
en el plec de prescripcions tècniques.



De l’1 al 15 d’octubre de 2019 – Lloguer escenari secundari en les condicions
establertes en el plec de prescripcions tècniques.
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FESTES DEL QUINQUENNALS D’ALCANAR (LOT 3)



De l’1 al 15 d’octubre de 2019 – Lloguer de grups electrògens amb una potència
mínima de 150KVA (2) i 250KVA (1) en les condicions establertes en el plec de
prescripcions tècniques.



De l’1 al 15 d’octubre de 2019 – Lloguer de la casetes vestuari que es situarà adjacent a
l’escenari principal en les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques.



De l’1 al 15 d’octubre de 2019 – Lloguer de casetes sanitàries (WC) en les condicions
establertes en el plec de prescripcions tècniques.



De l’1 al 15 d’octubre de 2019 – Lloguer cadires i taulers en les condicions establertes
en el plec de prescripcions tècniques.

L’objecte del contracte és únic i no s’admet cap variant ni alternativa, (a excepció dels
supòsits on s’ha d’escollir, d’entre les actuacions previstes) essent els dies d’actuació de
cada orquestra invariables, i essent rebutjada la proposició que no s’ajusti a l’objecte
indicat.
Les actuacions es realitzaran a en el lloc i condicions que es concreten en el plec de
prescripcions tècniques que regulen la contractació de la prestació del servei d’agent
artístic per a contractar diverses orquestres, subministraments i activitats
complementàries de les Festes de Maig, a les Festes d’Agost de Les Cases d’Alcanar i a les
Festes Quinquennals d’Alcanar, de l’any 2019, mitjançant procediment obert, i amb un
únic criteri per a la seva adjudicació.
Codificació del contracte: CPV 92312100-2.
2. NECESSITAT I FINALITATS A SATISFER

3. DURADA
La durada del present contracte de serveis comprèn l’actuació de cadascuna de les
orquestres i/o actuacions en les dades indicades en la clàusula 1 del present Plec, essent
els horaris de les actuacions els de ball i similars (inclou temps de descans).
El subministrament tindrà la durada necessària per a complir satisfactòriament amb el seu
objecte d’acord amb allò previst a la clàusula 1 del present plec, essent els horaris
aproximats els indicats en la referida clàusula i concretats en el plec de prescripcions
tècniques que regulen la contractació de la prestació del servei d’agent artístic per a
contractar diverses orquestres, subministraments, grups musicals i activitats de les Festes
de Maig d’Alcanar, a les Festes d’Agost de Les Cases d’Alcanar i a les a les Festes
Quinquennals d’Alcanar, de l’any 2019.
Per part de la Regidoria de Festes o del responsable del contracte, si aquest s’ha designat,
es facilitarà la corresponent programació de Festes amb els horaris de les diferents
actuacions i activitats amb suficient antelació a la celebració dels actes.
4. PREU DEL CONTRACTE

Codi Validació: 3KXJX6AQW5W57QXL5NH4CKS3A | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 40

La justificació de la necessitat i finalitats a satisfer resulta de la proposta de la Regidoria de
Festes, d’on resulta la necessitat i idoneïtat per a procedir a la tramitació d’un contracte de
mixt de prestació del servei d’agent artístic per a contractar diverses orquestres, activitats
i subministres vinculats a les Festes de Maig d’Alcanar, a les Festes d’Agost de Les
Cases d’Alcanar i a les Festes Quinquennals d’Alcanar, de l’any 2019, per tal de
promoure i organitzar les actuacions per a les revetlles de les diferents festes

Els preus de licitació per cada objecte (LOTS), seran els següents

LOT

OBJECTE

1

Festes de Maig 2019

2

Festes d’Agost 2019

3

Festes Quinquennals
2019

PREU DE
LICITACIÓ
18.050’00
€
55.270’00
€
71.350’00
€

IVA 21%

PREU TOTAL

3.790’50
€
11.606’70
€
14.983’50
€

21.840’50 €
66.876’70 €
86.333’50 €

Tots els subministraments, serveis i activitats referides anteriorment formen el preu de
licitació del contracte i que és de 144.670’00 euros (IVA exclòs), més 30.380’70
euros en concepte d’IVA. Essent el preu de licitació total de 175.050’70 euros (IVA
inclòs).
Aquest import total es desglossa d’acord amb la divisió per lots i cada licitador pot
presentar oferta per un o diversos lots.
L’objecte del contracte és únic i no s’admet cap variant ni alternativa, (a excepció dels
supòsits on s’ha d’escollir, d’entre les actuacions previstes), essent els dies d’actuació de
cada orquestra invariables, i essent rebutjada la proposició que no s’ajusti a l’objecte
indicat.
Les actuacions es realitzaran en el lloc i condicions que es concreten en el plec de
prescripcions tècniques que regulen la contractació de la prestació del servei d’agent
artístic per a contractar diverses orquestres, subministraments i activitats
complementàries de les Festes de Maig, a les Festes d’Agost de Les Cases d’Alcanar i a les
Festes Quinquennals, de l’any 2019, mitjançant procediment obert, i amb un únic criteri
per a la seva adjudicació.

5. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Es fa constar l’existència de crèdit adequat al Pressupost municipal, corresponent a les
partides pressupostaries següents:
- Núm. 2260902.1.338.1 “activitats culturals i esportives – festes de maig”
- Núm. 2260903.1.338.1 “activitats culturals i esportives – festes d’agost”
- Núm. 2260905.1.338.1 “activitats culturals i esportives – festes quinquennals”
6. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació es
farà mitjançant PROCEDIMENT OBERT, de conformitat amb els requisits que
s’estableixen a l’objecte del contracte (clàusula 1).
7. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

Codi Validació: 3KXJX6AQW5W57QXL5NH4CKS3A | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 40

Els licitadors oferiran un preu a la baixa respecte del preu valor estimat del
contracte en les condicions expressades en aquest plec i el plec de prescripcions
tècniques, de forma separada per cadascun dels lots als quals presentin oferta.
Cada licitador pot presentar oferta per un o diversos lots.

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu de serveis tipificat a
l’art. 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Aquest contracte es regeix per:
aPlec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques (PCAP i
PPT).
bLlei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
c Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009).
dReial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
eDecret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes
de dret administratiu i, en darrer terme, les 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
l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les.

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar,
d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les
prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar
per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 85 de la LCSP; que acreditin la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o
professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions
dels quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord
amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.
Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de
complir en el moment de presentació d'ofertes i s'han de mantenir fins al moment de
l'adjudicació i formalització del contracte.
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en
escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, cadascun
dels empresaris que concorrin a licitació integrats en una unió temporal, han d’acreditar
la capacitat i solvència, així com el nom i les circumstàncies dels qui la constitueixen i la
seva participació, i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió
temporal, si resulten adjudicataris.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
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8. CONDICIONS DELS LICITADORS

9. ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS
3.1 D'acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d'aquesta
licitació comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això es, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de
la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
3.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s'efectuaran per mitjans electrònics a través
del sistema de notificació e-NOTUM, d'acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
A aquests efectes, s'enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d'acord amb el que s'indica en aquest plec. Un
cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s'hagin facilitat també telèfons mòbils,
els SMS, indicant que la notificació corresponent s'ha posat a disposició en l'e-NOTUM,
haurà/n d'accedir-hi la/les persones designada/es mitjançant l’enllaç que s’enviarà a
aquest efecte. En l'espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita
notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

3.3 D'altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores, s'han de subscriure com a
interessades en aquesta licitació a través del servei de subscripció a les novetats de l'espai
virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta
licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s'hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d'adjudicació del present contracte, es
realitzaran mitjançant el tauler d'anuncis associat a l'espai virtual de licitació d'aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Publica. En aquest tauler d'anuncis
electrònic, que deixa constància fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la
licitació com al contracte.
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Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d'enviament de
l’avís de notificació, si l'acte objecte de notificació s'ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de
la recepció de la notificació per part de l'empresa a qui s’adreça. No obstant això, els
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel
Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d'enviament de l’avís de
notificació.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d'alta en el Perfil del licitador,
prèvia l'autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l'objectiu de proveir un espai propi a cada
empresa licitadora, amb un seguit d'eines que faciliten l’accés i la gestió d'expedients de
contractació del seu interès. Per donar-se d'alta cal fer "clic" en l'apartat "Perfil de licitador"
de la Plataforma de Serveis de Contractació Publica i disposar del certificat digital requerit.
3.4 Certificats digitals:
D'acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l’ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari
del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l'oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris s'acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d'acord amb l'article 25.3 del Reglament
(UE)910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual
disposa que "una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès
a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels
Estats membres".
10. SOLVÈNCIA
Solvència econòmica i financera

•

Un volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte i amb altres
administracions públiques, per import superior a l’import del contracte, mitjançant la
declaració apropiada d’una entitat financera.

•

Una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import igual o
superior a 300.000 euros.

Solvència tècnica o professional
Com a conseqüència de l’especificitat del contracte, podran presentar ofertes les
empreses que tinguin degudament acreditat disposar d'una experiència en la realització
de treballs del mateix tipus o naturalesa al què correspongui l'objecte del contracte amb
administracions públiques, mitjançant la relació dels principals serveis o treballs efectuats
pel licitador en els tres últims anys que inclogui import, dates i destinatari, avalats per
certificats de bona execució, expedit pel representant de l'administració.
Així mateix, l’empresa licitadora haurà de presentar un document (model annex 3)
acreditant el compromís, entre l’agent artístic i el grup musical proposat (orquestra),
d’acceptació de realitzar l’actuació la data establerta al plec i de compliment de les
obligacions aplicables en matèria social i laboral, pel que fa als pagaments, assegurances
dels grups i la resta de disposicions socials i laborals que obliguin a les empreses.
11. CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS
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Com a conseqüència de l’especificitat del contracte, podran presentar ofertes les
empreses que tinguin degudament acreditat:

La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
(ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic,
segons el que hi consti i llevat que hi hagi una prova en contra:
Les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial.
b Solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
c Classificació i altres circumstàncies inscrites.
d La concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.
a

La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una
certificació de l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics.
12. GARANTIA
No es requereix la constitució de garantia provisional. I l’empresa que obtingui la millor
puntuació, haurà de dipositar la garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació del
contracte, IVA exclòs.
La garantia definitiva no serà tornada fins que el contractista no hagi complet
satisfactòriament la totalitat del contracte.
La responsabilitat del contractista quedarà extingida transcorregut el termini d’un mes, a
comptar des del compliment satisfactori de la totalitat del contracte.
13. ADMISSIÓ DE VARIANTS
En aquesta licitació no es preveu la possibilitat de presentar variants.
14. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS

Un cop accedeixin a traves d'aquest enllaç a l'eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d'omplir un formulari per donar-se d'alta a l'eina i, a continuació, rebran
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d'alta, d'activació de
l'oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció
de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics
relacionats amb l’ús de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que
designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l'e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d'activació de l'oferta, ates
que l’enllaç que es conte en el missatge d'activació es l’accés exclusiu de que disposaran
per presentar les seves ofertes a traves de l'eina de Sobre Digital.
Accedint a l'espai web de presentació d'ofertes a traves d'aquest enllaç trames, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l'oferta.
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14.1 Les empreses licitadores han de presentar, per cada lot al que es presentin, la
documentació que conformi les seves ofertes en dos sobres, en el termini màxim de 15
dies naturals, mitjançant l'eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, ates que la documentació no
esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les
ofertes, la documentació.
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per
tots els sobres o diferents per a cadascun), ja que nomes les empreses licitadores la/les
tenen (l'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L'Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançat el correu Electronic
assenyalat en el formulari d'inscripció a l'oferta de l'eina de Sobre Digital, que accedeixin a
l'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’inicia el procés de desxifrat
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix
la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de
l'acte d'obertura dels sobres, en la data i l'hora establertes.
Les empreses licitadores han d'introduir en tot cas la paraula clau abans de l'obertura del
primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, ates que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar
la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduït l'empresa la paraula clau.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentació d'ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Publica
l'esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les
empreses que haguessin activat oferta.
14.2 D'acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l'enviament de les ofertes mitjançat l'eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l'empremta electrònica de la documentació de l'oferta, dins del
termini de presentació d'ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la
seva presentació a tots els efectes, i després fent l'enviament de la documentació de
l'oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l'oferta ha estat
retirada.
Si es fa us d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s'ha enviat
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Una vegada complimentada tota la documentació de l'oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l'oferta. A partir del moment en
que l'oferta s'hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

l'empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels
fitxers electrònics que configuren la documentació de l'oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies,
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que
es la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes
trameses en dues fases.
14.3 Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, es obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d'arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d'elles que l'Administració
no pugui accedir al contingut d'aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il•legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques
respecte de la participació d'aquesta empresa en el procediment, que s'hagin de derivar de
la impossibilitat d'accedir al contingut d'algun dels documents de l'oferta. En cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, la mesa podrà
acordar l'exclusió de l'empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònica, que serra sol•licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que es la que es comprovarà
per assegurar la coincidència dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport
físic electrònic, i dels tramesos en l'oferta, a traves de l'eina de Sobre Digital. Així mateix,
cal tenir en compte que aquesta copia no podrà ser emprada en el cas d'haver enviat
documents amb virus a traves de l'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en
aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.x
html?set-locale=ca_ES)
14.5. D'acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
14.6 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol•licitar a l’òrgan
de contractació informació addicional sobre els plecs i restant documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans que finalitzi el termini fixat per
a la presentació d'ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan
de contractació per sol•licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a traves de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d'avisos de l'espai
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a
traves del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan
(https://contractaciopublica.gencat.cat)
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14.4. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d'ofertes
es troben disponibles a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de
Contractació Publica, a l’adreça web següent:

14.7. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present plec, així com del
plec de prescripcions tècniques, així com l'autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació
per consultar les dades que recullen el Registre Electronic d'Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió
Europea.
14.8 Cada empresa licitadora no pot presentar mes d'una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normés dona lloc a la no-admissió de cap de
les propostes que hagi subscrit.
14.10 Contingut dels sobres.
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL):
a) Document europeu únic de contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació
(DEUC), el qual s'adjunta com a annex 1 a aquest plec, mitjançat el qual declaren el
següent:

-

Que la societat esta constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
Que disposa de la classificació corresponent, si s'escau, o que compleix els requisits de
solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims
exigits en aquest plec;
Que no esta incursa en prohibició de contractar;
Que compleix amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançat el DEUC.

Així mateix, s'ha d'incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces
de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos
de les notificacions, d'acord amb aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les
notificacions electròniques, es recomana designar més d'una persona autoritzada a
rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els
avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s'han d'incloure en l'apartat relatiu a
"persona o persones de contacte" de la Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s'ha de
presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l'empresa per presentar la proposició.
En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d'acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d'aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de
conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstancia en el DEUC i s'ha de presentar altre
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-

DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
D'acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditació del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball i de l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat s'ha de fer
mitjançat la presentació del DEUC.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d'un Estat
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema
d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en
aquestes bases.
Així, les empreses inscrites en el Registre Electronic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la
Secretaria
Tècnica
de
la
Junta
Consultiva
de
Contractació
Administrativa
http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació
que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot
cas, aquestes empreses han d'indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a
l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius
corresponents.
L'aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s'ha indicat en el DEUC, l’haurà d'efectuar l'empresa
licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver presentat l'oferta més
avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l'adjudicació.

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d'aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte,
amb renuncia expressa al seu fur propi.
c) Sucursal/ a Espanya
Declaració de les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea de que
tenen oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan
així es requereixi.
CONTINGUT DEL SOBRE B
La proposició econòmica s'ha de formular, si escau, conforme al model que s'adjunta com
a annex 2 aquest plec.
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Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment. No obstant això, l'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una
base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.

També haurà de contenir el compromís (segons annex 3) de l’orquestra corresponent
d’acceptació de les condicions de treball de l’agent artístic que fa l’oferta econòmica, així
com el compromís de l’agent de disposició dels grups requerits i per a les dades
establertes al plec.
No s'acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
A traves de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l'oferta, atès que
aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la
composen.
Les proposicions s'han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d'empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE, si
resulten adjudicatàries, s'han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen. La persona o les persones que signin l'oferta ha o han de ser la persona o una
de les persones signants del DEUC.
Les empreses licitadores podran assenyalar de cada document respecte del qual s'hagi
assenyalat en l'eina de Sobre Digital, que poden declarar que conte informació
confidencial, si conté informació d'aquest tipus.

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació es adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses
licitadores afectades.
Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat, en suport físic
electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l'eina de
Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol•licitud de l’òrgan de contractació I de
la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l'oferta
amb exactament els mateixos documents - amb les mateixes empremtes digitals - que
els aportats en l'oferta mitjançant l'eina de Sobre Digital.
15. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per l'especificitat de l’objecte del contracte es considera un únic criteri d’adjudicació, el
preu. Valorat de la següent forma:
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Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B es poden
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o
drets de propietat intel•lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contraria als
seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del
sector; o be quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial
afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar
la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No
tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades
incloses en el DEUC.

Punts = (preu mínim/preu oferta) x 100
16. MESA DE CONTRACTACIÓ
16.1 La composició de la Mesa de contractació es publicarà a través del perfil de
contractant en publicar l'anunci de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva
constitució a través d'un Anunci específic en el citat perfil.
16.2 La Mesa de contractació qualificarà la documentació continguda en el Sobre A 24h
després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en cas d'observar defectes
esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el
termini de tres dies.
Una vegada esmenats, si s'escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre
A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així
com, en el seu cas, les causes de l'exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran publiques aquestes
circumstancies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, d'acord amb l'article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol•licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat
amb l'article 22 del RGLCAP, disposaran d'un termini de cinc dies naturals sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Les sol•licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que,
a aquest efecte, té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic
a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d'inscripció, amb l’enllaç per a que accedeixin a l'espai de l'eina en que han d'aportar la
documentació corresponent.

16.3 Els actes d'exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l'obertura del sobre A seran
susceptibles d'impugnació en els termes establerts en aquest plec.
16.4 Els membres de la Mesa de Contractació són els següents:
- President: Alcalde o regidor en que aquest delegui.
- Vocals:
-

Secretari de l’Ajuntament.
Interventor de l’Ajuntament.
Tècnic d’Administració General
Un/a regidor/a de l’Ajuntament

- Secretari/a: Funcionari/ària de la corporació (amb veu i sense vot)
17. VALORACIÓ DE LES OFERTES
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Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l'empresa mitjançant
comunicació electrònica a traves de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Publica, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec.

En el dia, lloc i hora indicats a l'anunci de la licitació tindrà lloc l'acte públic d'obertura dels
sobres B presentats per les empreses admeses.
Un cop acabada l'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de
quedar reflectides en l'acta.
La Mesa de contractació podrà sol•licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l'oferta. Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte te l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció,
amb l’enllaç per a que accedeixin a l'espai de l'eina en que han d'aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l'empresa
mitjançant
comunicació electrònica a traves de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Publica, d'acord amb aquest plec.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en l'import de la proposició, i aquelles en les
quals l'empresa licitadora reconegui l’existència d'error o inconsistència que la fa inviable.

La Mesa podrà sol•licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d'adjudicació. També podrà sol•licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d'usuaris destinataris de la
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d'activitat al qual correspongui
l'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i
ambientals.
S'han de publicar en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació totes les actes de la
mesa de contractació relatives al procediment d'adjudicació.
Els actes d'exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l'obertura del sobre
B, seran susceptibles d'impugnació en els termes establerts en aquest plec.
Es garantirà que l'obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la
seva presentació, perla qual cosa no se celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes.
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L’existència d'errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l'exclusió d'aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin es el
preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les
ofertes.

Obertes les ofertes, prèvia exclusió de les propostes que no compleixin amb els
requisits exigits als plecs, es procedirà a la seva valoració que es farà automàticament
mitjançant el dispositiu informàtic Sobre Digital 2.0.
Es generarà la proposta d'adjudicació a favor del licitador que obtingui la millor puntuació.
Realitzada la proposta d'adjudicació per la Mesa l’òrgan de contractació requerirà al
licitador proposat per tal que en el termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la
comunicació corresponent aporti:
a) Acreditació de la capacitat d'obrar, de la personalitat jurídica i de la representació, si és
el cas.
b) Participació o no en grup empresarial.
c) Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, llevat
que s’hagi indicat en la declaració responsable la informació necessària per tal que
l'òrgan de contractació consulti la informació a la base de dades corresponent.
Per tal d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
cal presentar els originals o les còpies autèntiques dels documents següents:

• Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i amb els
efectes previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries (amb l’Estat i amb la Generalitat de
Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

• Alta en l’Impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici corrent, o l’últim rebut,
juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la matrícula d’aquest
impost.
d) La documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que
s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'art.
76.2 de la LCSP (si és el cas).

Les empreses que hagin presentat declaració responsable d'inscripció en el RELI o
ROLECE estaran exemptes de presentar la documentació acreditativa de la capacitat
d'obrar i solvència així com els certificats de l’Agència Tributària i Seguretat Social si
aquests estan vigents d'acord amb l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques. En aquest cas, la mesa de contractació efectuarà la
corresponent comprovació d'acord amb les previsions de l'art. 159.4.f en relació amb el
139.1 LCSP.
El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de
l’expedient.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte, el candidat proposat com a adjudicatari
no aporti la documentació requerida, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del
següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada
garantia definitiva. Així mateix, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva
oferta. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Resolució d’empat

de les proposicions:
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e) Qualsevol altra documentació exigida en els plecs.

En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors,
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en
acte públic, prèvia convocatòria.
18. OFERTES ANORMALMENT BAIXES
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funció dels límits i els paràmetres objectius següents:
- S’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP.
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa, l'òrgan
de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat perquè la justifiqui
per tal que pugui determinar si efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada i
s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal o desproporcionada. Per aquest
motiu, sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de correu
electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat
de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de
cinc dies hàbils a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les
justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si l'òrgan de contractació no rep la informació justificativa
sol·licitada, es considerarà que la proposició no podrà ser completa, quedant l’empresa
licitadora exclosa del procediment.
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis
col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.
Si l'òrgan de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini decidirà, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé
l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas
contrari, el seu rebuig.

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
20. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
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19. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT

L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte a favor del licitador proposat per la unitat
tècnica.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent
de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies
21. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel
contractista de la resolució de l'adjudicació o bé mitjançant formalització en document
administratiu. La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no
més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de
l'adjudicació als licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per
accedir a qualsevol registre públic.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de
contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques sense perjudici de
l'obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l'execució contractual.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que
no tinguin caràcter de confidencials.

L’empresa haurà de presentar un document acreditant el compromís per part de les
orquestres i xarangues requerides al plec, d’acceptació de les condicions de treball
d’aquest agent artístic. La qual cosa donarà lloc a que l’Administració confiï que l’empresa
adjudicatària compleix les obligacions aplicables en matèria social i laboral, pel que fa als
pagaments, assegurances dels grups i la resta de disposicions socials i laborals que els hi
obliguen.
De conformitat amb l'art. 201 de la LCSP l'òrgan de contractació prendre les mesures
pertinents per garantir que en l'execució dels contractes els contractistes compleixen les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el dret de
la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat i en particular les
establertes en l'annex V de la Llei.
Totes les condicions especials d'execució seran exigides
subcontractistes que participen en l'execució del contracte.

igualment

a

tots

els

23. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la
responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre'n
l'execució, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.
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22. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats
desenvolupa- des pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb
els límits establerts en la Llei.
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives
haurà de donar-se audiència al contractista.
24. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a
més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions
específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin
per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució
contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el
contracte. En concret, tindrà les funcions següents:
1. Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació.

instruccions

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funció especifica no correspongués a altres persones.
3. Comprovar que l’actuació del contractista s’ajusta a l’establert al contracte.
4. Firmar les factures presentades, sempre que hi estigui conforme. En cas contrari,
informar al Departament d’Intervenció del motiu de la no firma.
5. Posar de manifest davant l’òrgan de contractació, en el termini de 5 dies des que
hagués tingut coneixement dels mateixos, dels incompliments produïts pel contractista.

7. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació de disseny, als
objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als
aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
25. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
d’acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni al contractista el
responsable del contracte.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

Codi Validació: 3KXJX6AQW5W57QXL5NH4CKS3A | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 40

6. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats per execució defectuosa o demora
en el compliment del contracte.

L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la
realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en ocasió de
la seva recepció. Si els treballs efectuats no s'ajusten a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar la mateixa
quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del
preu satisfet.
El contractista tindrà dret a conèixer i ser sentit sobre les observacions que es formulin en
relació amb el compliment de la prestació contractada.
26. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per
la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del
RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
27. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE I PENALITATS ADMINISTRATIVES
Sempre que es constati un incompliment contractual per part del contractista (ja sigui per
incompliment defectuós de la prestació objecte del contracte com per incompliment de les
clàusules contractuals), haurà d’abonar a l’Ajuntament la corresponent penalitat.
Davant aquest incompliment, l’Ajuntament podrà optar per resoldre el contracte amb la
confiscació de la garantia definitiva. A més a més, el contractista haurà de satisfer a
l’Ajuntament la indemnització pels danys i perjudicis provocats a l’Ajuntament.
Incompliments concrets i les seves penalitats penalitats.






Incompliment o compliment defectuós de les actuacions establertes, segons l’oferta
presentada.
La cessació a la prestació del servei per l’adjudicatari, sense la concurrència de les
circumstàncies legals que ho facin legítim. La prestació manifestament defectuosa o
irregular dels servei. En especial
serà manifestament defectuosa una actuació la
durada de la qual disminueixi en més d’un 20% de la durada prevista.
Puntualitat a l’horari de les actuacions. Especialment, es considerarà «molt
greument impuntual» una actuació l’inic de la qual es demori més de 60 minuts.

Incompliments greus




Incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i de prevenció de
riscos laborals amb personal adscrit al servei.
Incompliment d’acords o decisions municipals sobre les variacions o detalls del
servei que no comportin despeses per al contractista.
Puntualitat a l’horari de les actuacions. En especial, es considera «greument
impuntual» una actuació l’inici de la qual es demori més de 30 minuts.

Incompliments lleus
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Incompliments molt greus




Falta de puntualitat en el compliment dels seus deures.
Incorrecció amb la ciutadania.

A l’expedient per a la imposició de penalitzacions i indemnitzacions haurà de qualificar-se
l’incompliment com a lleu, greu o molt greu. Per tal d’imposar la corresponent sanció lleu,
greu o molt greu.
Com a regla general es preveu una penalitat del 3% del preu del contracte per als
incompliments lleus; d’un 6%, per als incompliments greus, i d’un 9%, per als
incompliments molt greus.
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.
Per a la imposició d’aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedir` al
contractista un termini de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes
al·legacions i l’expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable
municipal del servei i informe jurídic de l’Alcalde o regidor en qui delegui, resolució que
posarà fi a la via administrativa.
L’inici de l’expedient per a la imposició d’aquestes penalitats per l’Ajuntament es
realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit del fets. No obstant això, si
s’estima que l’incompliment no afectarà a l’execució material dels treballs de manera greu
o que l’inici de l’expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de
l’execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol
moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament tingui
pendents d’abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament,
es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de
dret públic.
28. INDEMNITZACIÓ A TERCERS
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
Amb independència de la sanció corresponent, l’empresa adjudicatària indemnitzarà a
l’Ajuntament per la manca total, deficient o incompleta de la prestació del servei per part
d’aquell i sempre que els esmentats fets ocasionin un perjudici a la Corporació al suplir
aquesta el treball de l’adjudicatari per mitjans propis o aliens.
29. PAGAMENT
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Als supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució del
contracte en què no estigui prevista penalitat o que si ho estigués, aquesta no cobreixi els
danys ocasionats a l’Administració, al contractista li serà exigida la indemnització per
danys i perjudicis.

L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis o treballs realitzats
de conformitat amb l’Administració.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’article
198 de la LCSP. La presentació de la factura es realitzarà a més vençut i no es podrà
presentar la primera factura fins que s’hagi efectuat la prestació objecte del contracte i
s’hagi expedit la declaració de recepció de conformitat total per part del responsable
d’aquest contracte.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avançada
basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient
de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques i la bústia
d'entrada és https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1042
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que el codi DIR és

L01431299

Ajuntament.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.





Totes les despeses que siguin necessàries per a la presentació de l’oferta i l’execució
del contracte, com les despeses financeres, d’assegurances, de transports, de
desplaçaments, de materials, d’instal·lacions, etc.
La formalització del contracte en escriptura pública, en el cas que l’adjudicatari vulgui
formalitzar-la.

El contractista està obligat a satisfer les despeses que es derivin de l’obtenció de
autoritzacions, llicències, documents o qualsevol altra informació d’organismes oficials o
particulars, el pagament d’impostos, fins i tot les corresponents a drets de SGAE.
30. REVISIÓ DE PREUS
En aquesta licitació, no es preveu la possibilitat de la revisió de preus.
31. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i treballs
realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a
terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats o condicions incorrectes
en l’execució del contracte.
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Són del compte del contractista les següents despeses:

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.
32. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
1. El contractista queda obligat a aportat els equips tècnics i materials necessaris per
a la correcta execució del contracte, tan mitjans materials com humans.
2. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat
industrial, intel·lectual o comercial dels materials, procediments i equips informàtics
que es facin servir en les activitats. I haurà d'indemnitzar a l’administració per tots els
danys i perjudicis que l’haguessin provocat les reclamacions interposades.
3. Si qualsevol de les actuacions no es realitza per culpa del contractista, amb
independència de la resolució del contracte, aquest hauria d’indemnitzar a
l’Ajuntament amb el triple del valor de l’actuació que ha patit la incidència.
4. Dur a terme el servei en els termes que preveuen els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques, vetllant en tot moment, pel correcte
desenvolupament d’aquest, sense perjudici de les potestats de policia i control que
corresponen a l’Ajuntament d’Alcanar, obligant-se a informar l’Ajuntament de
qualsevol incidència durant la prestació del servei que pugui lesionar, perjudicar o fer
minvar el normal funcionament d’aquest o vulnerar la legislació.
5. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat,
i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels
convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a
què es refereix la clàusula 28 d’aquest plec.
6. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
7. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
8. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar,
almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions
objecte del contracte.
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També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.

9. L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de qualsevol despesa que resulti
d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes
assenyalin.
10.
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la
Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i
a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasió del contracte.
11. En cas de contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions que impliquin
contacte habitual amb menors, l'empresa contractista ha d'acreditar que el personal
que adscriu a l'execució del contracte compleix el previst en l'art. 13.5 de la Llei
orgànica 1/1996, de 15de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial
del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament Civil.
12. Clàusula ètica:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
g) Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte.
13. L'empresa contractista cedirà a l'Administració el dret de propietat intel·lectual o
industrial.
33. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els
articles 203 a 207 de la LCSP.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris
no previstos en el contracte.
Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran
efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article
205 de la LCSP.
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Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents que tenen la
consideració de condicions especials d’execució del contracte:

Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l’empresa contractista,
llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que
excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del
percentatge indicat, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la
conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació
dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i
sobre emissions de diòxid de carboni, es preveu expressament la possibilitat de modificar
el contracte amb motiu de l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària que
corresponguin.
Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència,
amb independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot cas
un anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de la seva
aprovació, que haurà d'anar acompanyada de les al·legacions del contractista i de tots els
informes emesos.
34. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la
cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es
compleixin els requisits següents:

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del
jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per
arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada
de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència
exigible en funció de la fase l'execució del contracte, i no estigui incursa en una causa
de prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura
pública.
e) No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte
35. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE
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a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.

No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
36. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les establertes amb caràcter general a l'art. 211 de
la LCSP, amb els efectes recollits en l'art. 213 i 313, i a més a més:

a) El desistiment abans d'iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable
a l'òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre
mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament, tret que
en el plec s'assenyali un altre menor.

b) El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte
per termini superior a vuit mesos acordada per l'òrgan de contractació, tret que en el
plec s'assenyali un altre menor.

c) Els contractes complementaris quedaran resolts, en tot cas, quan es resolgui el
contracte principal.
d) Les establertes en el present plec.
En tots els casos, l'aplicació de les causes de resolució es farà d'acord amb el que
disposa l'art. 191 de la LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 del RGLCAP.
Un cop s'han complert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar
l'acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva.
37. REGIM DE RECURSOS

-

Les resolucions i actes establerts a l’art. 112.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan no posin fi a la
via administrativa, pondran ser recorreguts en alçada davant l’òrgan de contractació,
en el termini d’un mes.

-

Les resolucions i actes que posen fi a la via administrativa podran ser recorregudes
potestativament en reposició davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un mes, o
ser impugnats directament mitjançant recurs contenciós administratiu davant del
Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona.

38. TRIBUNALS COMPETENTS
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i
divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la
jurisdicció contenciosa-administrativa.
ANNEX 1.
DEUC (Document europeu únic de contractació)
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Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte procedirà la interposició del recurs administratiu
ordinari que correspongui d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Les empreses licitadores han de presentar el formulari adaptat al Document europeu únic
de contractació (DEUC), el qual s’adjunta com a enllaç a aquest plec, i que, en base a
l'article 140 LCSP, s'ajusta al formulari de DEUC, mitjançant el qual declaren el següent:
-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional,
de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
Que no està incursa en prohibició de contractar;
Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançant el DEUC.

Aquest document es pot descarregar des de l’enllaç següent:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_ele
ctronica/DEUC-es.pdf
ANNEX 2
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
El/la Sr./Sra ................................................................................................ amb domicili
a ..................................., al carrer ............................................. numero............, i amb
NIF........................,
DECLARA

I per que consti, signo aquesta oferta econòmica. (lloc i data )
Signatura

ANNEX 3:
MODEL DE COMPROMÍS D’ACCEPTACIÓ ENTRE L’AGENT ARTÍSTIC I EL GRUP
MUSICAL (ORQUESTRA) PROPOSAT.
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
(Presentar un model per cada grup musical proposat a l’oferta econòmica)
Per una banda, el Sr/Sra .............................................................................. amb NIF
núm
.......................................,
en
nom
propi
/
en
representació
de
l’empresa
..................................................................................,
en
qualitat
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Que assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser
l'empresa
adjudicatària
del
contracte
...................................,
amb
expedient
numero ............................ , es compromet (en nom propi ...../ en nom i representació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la
quantitat total de: ...........................€ (xifra en lletres i en números), de les
quals...........................................€, es corresponen al preu del contracte i .........................€
es corresponen a l’impost sobre el Valor Afegit (lVA).

de...........................................amb
CIF
núm
..............................,
l’adreça .................................................., com a agent artístic.

domiciliada

a

Per l’altra banda, el Sr/Sra ................................................................ amb
NIF
núm
.......................................,
en
nom
propi
/
en
representació
de
l’empresa .........................................................................................................., en qualitat
de...........................................amb
CIF
núm
..............................,
domiciliada
a
l’adreça ..............................................., com a grup musical (orquestra).
Ambdós, es comprometen i signen el següent COMPROMÍS D’ACCEPTACIÓ:
•

A realitzar l’actuació objecte del contracte, el dia .............................. a Alcanar o Les
Cases d’Alcanar, segons el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques.

•

A complir les obligacions aplicables en matèria social i laboral, pel que fa als
pagaments, assegurances dels grups i la resta de disposicions socials i laborals que
obliguin a les empreses.

(Data i signatura de l’agent artístic) (Data i signatura del grup musical (orquestra)
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN EL CONTRACTE MIXT PER A
LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEI D’AGENT ARTÍSTIC, PER A
CONTRACTAR DIVERSES ORQUESTRES, SUBMINISTRAMENTS, GRUPS MUSICALS I
ACTIVITATS DE LES FESTES DE MAIG D’ALCANAR, FESTES D’AGOST DE LES CASES
D’ALCANAR I FESTES QUINQUENNALS D’ALCANAR, DE L’ANY 2019, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, AMB UN ÚNIC CRITERI PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ
OBJECTE DEL CONTRACTE

ÀMBIT TERRITORIAL DEL SERVEI
El servei es prestarà al terme municipal d’Alcanar. Cadascuna de les prestacions objecte
del present contracte es durà a terme en els llocs indicats al present plec de prescripcions
tècniques, o, en determinades situacions al lloc indicat pel responsable del contracte.
CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES DIFERENTS PRESTACIONS
Les diferents prestacions a contractar es classificaran en els següents 3 lots:
- Festes de Maig d’Alcanar (lot 1)
- Festes d’Agost de Les Cases d’Alcanar (lot 2)
- Festes Quinquennals d’Alcanar (lot 3)
FESTES DE MAIG D’ALCANAR (LOT 1)
ORQUESTRES:
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L'objecte del contracte és mixt i consisteix en la prestació del servei d’agent artístic per tal
de contractar diferents orquestres i/o grups musicals i en el subministrament de material
necessari realització de diversos activitats vinculades a les Festes de maig d’Alcanar,
Festes d’Agost de les Cases d’Alcanar i Quinquennals d’Alcanar, de l’any 2019.



“CENTAURO” o “ATALAIA”

Lloc: Centre Cívic d’Alcanar
Data: 11 de maig de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: Dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
Subministrament elèctric: De les instal·lacions del Centre Cívic
Observacions: Es comença quan arriben les pubilles i tocaran un vals i un pasdoble.
Equip de so i llums: a càrrec del contractista


“DIAMANTE SHOW DEL CALVO” o “NUEVA ALASKA”

Lloc: Centre Cívic d’Alcanar
Data: 18 de maig de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: 1 passi d’una hora i dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
Subministrament elèctric: De les instal·lacions del Centre Cívic.
Equip de so i llums: a càrrec del contractista
Rider hospitalari: a càrrec del contractista
Observacions: Consisteix en un concert d’una hora per la tarda i dels dos passis de 2h i 30
minuts i amb 30 minuts de descans a la nit.
FESTA “NIT DE LA MOVIDA” (DISCOMÒBIL):
Lloc: C/ Sant Carles, d’Alcanar
Data: 16 de maig de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte.
Durada: 6 hores (màxim) d’actuació.
Subministrament elèctric: Si per raó d’ubicació i/o logística de la “Nit de la Movida”
(Discomòbil) es requereix disposar d’una font d’energia elèctrica (generador), aquesta
anirà a càrrec del contractista.
Observacions: DJ’s, equip de so i llums a càrrec del contractista.

Lloc: A determinar pel responsable del contracte
Data: A determinar pel responsable del contracte
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: 6 hores (màxim) d’actuació
Subministrament elèctric: Si per raó d’ubicació i/o logística es requereix disposar d’una
font d’energia elèctrica (generador), aquesta anirà a càrrec del contractista.
Observacions: DJ’s, equip de so i llums a càrrec del contractista.
CASETA SANITÀRIA PLAÇA DE BOUS:
Consisteix en un mòdul aïllat diàfan per a funcions d’atenció mèdica durant els actes
taurins.
Ha d’incloure: bomba de calor, persianes venecianes a les finestres, els ports d’entrega i
recollida.
Lloc: Adjacent a la plaça de Bous desmuntable i situada al camí de Vinaròs. A concretar pel
responsable del contracte.
Data: De l’11 al 19 de maig del 2019.
Subministrament elèctric: A càrrec de l’Ajuntament.
Observacions: Ha de complir amb les condicions higièniques mínimes per poder complir la
seva funció.
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EQUIP “DISCOMÒBIL” COMPLEMENTARI:

TAULES I CADIRES (SOPAR POPULAR):
Lloc: a l’aire lliure, Avinguda Catalunya (a concretar pel responsable del contracte).
Data: 14 de maig de 2019.
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte.
Durada: La necessària per complir amb la seva finalitat.
Subministrament: La disposició de les taules i cadires al lloc indicat pel responsable del
contracte corresponen al contractista.
Observacions: Són necessàries per al sopar popular del dia 14 de maig de 2019, amb la
suficient antelació es tallarà l’accés a la via per tal de que el contractista pugui dur a terme
el subministrament en les degudes condicions.
Unitats: 1.200 cadires i les corresponents taules o taulers.
A l’inici i a la recollida de les cadires es signarà acta de conformitat entre el responsable
del contracte i el contractista en que quedi de manifest la correcta prestació del servei i
devolució de les unitats subministrades.
La recollida s’efectuarà un cop finalitzat l’acte, no sobrepassant les 03:00h de la matinada
posteriors, evitant sempre que es quedin tota la nit al carrer. Si no es procedeix a aquesta
recollida dins els paràmetres establerts, tota responsabilitat enfront qualsevol incidència
serà assumida pel contractista.
ESCENARI PERMANENT:
Lloc: C/ Sant Carles, d’Alcanar
Data: Del 10 al 17 de maig del 2019 (ambdós inclosos)
Durada: 8 dies
Subministrament: La disposició d’un escenari complementari dels que disposa
l’Ajuntament per realitzar algun tipus d’espectacle o actuació.
Observacions: l’estructura haurà d’estar homologada i el seu muntatge anirà a càrrec del
contractista.

Lloc: a repartir pels diferents actes/esdeveniments que es necessitin.
Data: De l’11 al 19 de maig del 2019 (ambdós inclosos)
Subministrament: L’entrega de les cadires i taulers serà al lloc indicat pel responsable del
contracte i correspondrà al contractista, així com també la seva recollida.
Unitats: 600 cadires/silló PVC.
Observacions: A l’inici i a la recollida de les cadires es signarà acta de conformitat entre el
responsable del contracte i el contractista en que quedi de manifest la correcta prestació
del servei i devolució del material subministrat.
FESTES D’AGOST DE LES CASES D’ALCANAR (LOT 2)
ORQUESTRES:


“LA MUNDIAL o PLATEA”

Lloc: Recinte portuari de Les Cases d’Alcanar
Data: 14 d’agost de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: Dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
Subministrament elèctric: De les instal·lacions del recinte portuari.
Observacions: Es comença quan arriben les pubilles i tocaran un vals i un pasdoble.
Equip de so i llums: a càrrec del contractista.


“VENDETTA SHOW o CENTAURO”
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CADIRES SUPLETÒRIES:

Lloc: Recinte portuari de Les Cases d’Alcanar
Data: 16 d’agost de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: Dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
Subministrament elèctric: De les instal·lacions del recinte portuari.
Observacions: Es comença quan arriben les pubilles i tocaran un vals i un pasdoble.
Equip de so i llums: a càrrec del contractista.


“LA CRUZADA o DIAMANTE”

Lloc: Recinte portuari de Les Cases d’Alcanar
Data: 17 d’agost de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: Dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
Subministrament elèctric: De les instal·lacions del recinte portuari.
Observacions: Es comença quan arriben les pubilles i tocaran un vals i un pasdoble.
Equip de so i llums: a càrrec del contractista.


“ATALAIA o ENERGY SHOW”

Lloc: Recinte portuari de Les Cases d’Alcanar
Data: 20 d’agost de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: un passi d’1 hora i dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
Subministrament elèctric: De les instal·lacions del recinte portuari
Observacions: Consisteix en un concert d’una hora per la tarda i dels dos passis de 2h i 30
minuts i amb 30 minuts de descans a la nit.
Equip de so i llums: a càrrec del contractista
“SEVEN CRASHERS o QUINTA NOTA”

Lloc: Recinte portuari de Les Cases d’Alcanar
Data: 23 d’agost de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: Dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
Subministrament elèctric: De les instal·lacions del recinte portuari.
Observacions: Es comença quan arriben les pubilles i tocaran un vals i un pasdoble (decisió
final del responsable).
Equip de so i llums: a càrrec del contractista.


“MONTESOL o PASARELA”

Lloc: Recinte portuari de Les Cases d’Alcanar
Data: 24 d’agost de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: un passi d’1 hora i dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
Subministrament elèctric: De les instal·lacions del recinte portuari
Observacions: Consisteix en un concert d’una hora per la tarda i dels dos passis de 2h i 30
minuts i amb 30 minuts de descans a la nit.
Equip de so i llums: a càrrec del contractista
FESTA DISCO “NIT JOVE” (DISCOMÒBIL):
Lloc: Recinte portuari de les Cases d’Alcanar.
Data: 22 d’agost de 2019.
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte.
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Durada: 6 hores (màxim) d’actuació.
Subministrament elèctric: De les instal·lacions del recinte portuari.
Observacions: Estructura i equip de so i llums a càrrec del contractista.
CASETA SANITÀRIA:
Consisteix en un mòdul aïllat diàfan per a funcions d’atenció mèdica durant els actes
taurins.
Ha d’incloure: bomba de calor, persianes venecianes a les finestres, els ports d’entrega i
recollida.
Lloc: Recinte portuari, a concretar pel/la responsable del contracte.
Data: del 14 d’agost al 25 de agost (ambdós inclosos), ha d’estar instal·lada abans de les
14 hores.
Subministrament elèctric: A càrrec de l’Ajuntament.
Observacions: Ha de complir amb les condicions higièniques mínimes per poder complir la
seva funció. El transport, muntatge i desmuntatge corren a càrrec del contractista.
CASETA VESTUARI:
Consisteix en un mòdul aïllat diàfan per a funcions de vestuari durant les actuacions que
es duguin a terme durant les festes.
Ha d’incloure: bomba de calor, persianes venecianes a les finestres, els ports d’entrega i
recollida.
Lloc: Recinte portuari, a concretar pel/la responsable del contracte.
Data: del 14 d’agost al 25 de agost (ambdós inclosos), ha d’estar instal·lada abans de les
14 hores.
Subministrament elèctric: A càrrec de l’Ajuntament.
Observacions: El transport, muntatge i desmuntatge corren a càrrec del contractista.

Consisteix en un grup electrogen de una potència mínima de 160 KVA.
Lloc: Recinte portuari de les Cases d’Alcanar
Data: del 14 d’agost al 25 de agost (ambdós inclosos)
Observacions: El contractista procedirà a revisar l’estat del grup electrogen durant el
període festiu, en data a convenir amb el/la responsable del contracte. En cas que el
responsable del contracte requereixi al contractista per a que procedeixi a la revisió o
canvi del grup electrogen per raons del seu estat mecànic o elèctric, aquest haurà de
revisar i solucionar l’avaria en un temps màxim d’una hora, o, si s’escau, de procedir al
subministrament d’un grup electrogen de les mateixes característiques que les indicades
en els plecs. Alhora, s’indica que en cas d’incidències causades pel mal funcionament del
grup electrogen, les possibles despeses que en deriven aniran a càrrec del contractista.
CARPA:
Consisteix en un pavelló-carpa poligonal portàtil.
Ha d’incloure: Una escomesa de corrent facilitada pel contractista i, si s’escau, instal·lada
per l’Ajuntament, de 2.000 w trifàsic i 380v.
Lloc: Recinte portuari de les Cases d’Alcanar a concretar pel responsable del contracte.
Data: del 14 al 25 d’agost (ambdós inclosos).
Observacions: El muntatge ha de ser realitzat abans del dia 14 d’agost abans de les 12
hores. El desmuntatge no pot ser realitzat abans de les 9 hores del dia 26 d’agost. El
transport, muntatge i desmuntatge corre a càrrec del contractista. El terreny del muntatge
serà pla, a cota 0, diàfan, totalment llis i apte per rebre el muntatge.
Estructura:
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GRUP ELECTROGEN:








Desmuntable i modular, d’alumini.
Pòrtics intermedis diàfans.
Pòrtics extrems (pinyó) amb suport intermedis i tirants d’acer.
Corretges de coberta d’alumini. Tipus cumbrera, central i perimetral
Unions dels pòrtics amb acer, passadors i tornillería d’acer estructural A426.
Ancoratges amb plaques d’acer mín. 20x20, fixades amb piquetes o cargols d’acer
corrugat de diàmetre mínim 25mm.

Cobertes:


Tancament amb lones PVC ignífugues (M2) blanc opac en sostre i blanc translúcid en
laterals.

Dimensions mínimes:








Superfície: 200 m2.
Amplada: 20 metres.
Longitud: 10 metres.
Altura lateral: 3 metres.
Altura cumbrera: 9 metres.
Altura mitjana: 8 metres.
Distància entre obertures laterals i frontals: 5 metres.

Característiques tècniques dels materials:






Pòrtic central i extrems (suports i jàssers): en perfils quadrangulars de 110x240 mm
d’aliatge d’alumini tipus 6005ATS.
Reforç nusos simples: perfil d’acer A42b de 180.100.5.
Reforç nusos doble: perfil d’acer A42b de 180.100.5 més dues platines de 50.15 de
A42b.
Corretges cumbrera: perfil d’aliatge d’alumini 6063T5 de secció triangular amb vèrtex
arrodonits i alleujadors laterals d’aigua de condensació de 78x60mm.
Corretja perimetral: perfil d’aliatge d’alumini 6063T5 de secció triangular amb ranures
als vèrtex de 120x78 mm.

Lloc: Lloc a determinar pel responsable del contracte.
Data: Entre el 14 i 25 d’agost, a determinar pel responsable del contracte .
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte.
Durada: 2 hores d’actuació (mínim).
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament.
Observacions: la seva contractació es realitzarà pel responsable del contracte en els límits
i condicions establerts per aquest plec i el plec de condicions administratives particulars.
Equip de so i llums: a càrrec del contractista
PARC INFANTIL (2):
Lloc: A l’aire lliure (a determinar pel responsable del contracte).
Data: Dues dates, entre el 14 i 25 d’agost, a determinar pel responsable del contracte.
Hores inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: 4 hores en cada data que es celebren els parc infantils.
Subministrament elèctric: El contractista es compromet a aportar els grups electrògens
necessaris per als seu desenvolupament.
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DUET MUSICAL:

Observacions: El contractista haurà d’aportar una persona responsable que tingui el
certificat d’estar lliure d’antecedents penals relacionats amb menors. Mínim 3 mòduls
inflables en cada data que es determine. El transport, muntatge i desmuntatge corren a
càrrec del contractista.
TAULES I CADIRES:
Lloc: A l’aire lliure, al recinte portuari de les Cases d’Alcanar (a concretar pel responsable
del contracte).
Data: Del 14 al 25 d’agost (ambdós inclosos), ha d’estar dipositades abans de les 14 hores.
Han de ser recollides a partir del 26 de agost després de les 8 hores.
Subministrament: La disposició de les taules i cadires al lloc indicat pel responsable del
contracte corresponen al contractista, així com també la seva recollida.
Unitats: 600 cadires/silló PVC i 85 taules rodones (zona ball), 400 cadires i 25 taulers.
Observacions: A l’inici i a la recollida de les cadires es signarà acta de conformitat entre el
responsable del contracte i el contractista en que quedi de manifest la correcta prestació
del servei i devolució de les unitats subministrades
FESTES QUINQUENNALS D’ALCANAR (LOT 3)
ORQUESTRES


“ATALAIA o CENTAURO”

Lloc: A determinar pel responsable del contracte
Data: 1 d’octubre de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: Dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans
Subministrament elèctric: a determinar
Observacions: Es comença quan arriben les pubilles i tocaran un vals i un pasdoble.
Equip de so i llums: a càrrec del contractista
“NUEVA ALASKA o DIAMANTE”

Lloc: A determinar pel responsable del contracte
Data: 4 d’octubre de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: Dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
Subministrament elèctric: a determinar
Observacions: Es comença quan arriben les pubilles i tocaran un vals i un pasdoble.
Equip de so i llums: a càrrec del contractista


“JUNIORS o PLATEA”

Lloc: A determinar pel responsable del contracte
Data: 11 d’octubre de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: Dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
Subministrament elèctric: a determinar
Observacions: Es comença quan arriben les pubilles i tocaran un vals i un pasdoble
Equip de so i llums: a càrrec del contractista


“PASARELA o MARAVELLA”

Lloc: A determinar pel responsable del contracte
Data: 13 d’octubre de 2019
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Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: un passi d’1 hora i dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
Subministrament elèctric: a determinar
Observacions: Consisteix en un concert d’una hora per la tarda i dels dos passis de 2h i 30
minuts i amb 30 minuts de descans a la nit.
Rider hospitalari: a càrrec del contractista
Equip de so i llums: a càrrec del contractista
FESTA JOVE “Q’ LIO CRAZY PARTY”
Lloc: A determinar pel responsable del contracte
Data: 11 d’octubre de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Durada: 5 hores
Subministrament elèctric: a determinar
Observacions: DJ’s (set: 3cds 2000 nexus + taula 900 i monitoratge de cabina), robots
leds, làsers, màquina de confeti, màquina de fum, etc.. El muntatge de l’estructura i equip
de so i llums a càrrec del contractista
Rider hospitalari: a càrrec del contractista
DECORACIÓ ESCENARI PERMANENT PRINCIPAL “ACTE PRESENTACIÓ PUBILLES”:
Lloc: Carpa
Data: 1 d’octubre de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Observacions: Subministrament i muntatge de teles decoratives i cortinatges per a la
decoració de l’escenari amb motiu de l’acte “presentació de pubilles”

Lloc: Carpa
Data: 1 d’octubre de 2019
Hora inici: A determinar pel responsable del contracte
Observacions: Equips de so i llum, pantalles LED i estructures de montatge (Equip line
arrany Db technologies, Sistema monitors escenari, micròfons, Estructura frontal 12M
composta per 8ud par 64 LED + 8ud foco PC llum càlida, Estructura posterior 12M amb teló
de fons i pantalla LED alta definició p4.2 de 4x2,5m amb sistema control i reproducció).
S’haurà de fer les comprovacions de funcionament en temps suficient abans de l’acte pel
que està destinat (data a determinar pel responsable del contracte).
ESCENARI PERMANENT PRINCIPAL:
Lloc: Carpa
Data: De l’1 al 15 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos)
Subministrament: La disposició i muntatge d’un escenari (mides 16x10x1,20).
Observacions: l’estructura haurà d’estar homologada i el seu muntatge anirà a càrrec del
contractista
ESCENARI PERMANENT SECUNDARI:
Lloc: Carpa
Data: De l’1 al 15 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos)
Subministrament: La disposició i muntatge d’un escenari (mides 12x10x1,20).
Observacions: l’estructura haurà d’estar homologada i el seu muntatge anirà a càrrec del
contractista
CARPA:
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EQUIP DE SO I LLUM “ACTE PRESENTACIÓ PUBILLES”:

Consisteix en un pavelló-carpa poligonal. Les característiques i especificacions més
importants són les següents:
a) Estructura:
-

Lleugera d'aliatge d'alumini, tipus aporticat poligonal, desmuntable i modular.
Pòrtics intermitjos diàfans.
Pòrtics extrems (pinyó) amb suports intermitjos i tirants de cable d' acer.
Corretges de coberta d' alumini: Són de tres tipus: cumbrera, central i perimetral.
Les unions dels pòrtics estan fetes amb peces especials d' acer amb passadors i
tornilleria, d'acer estructural A426.
Cada quatre obertures s' incorporen cable d'arriostrament.
Ancoratges a força de plaques d'acer de 20x20 cm fixades amb piquetes o cargols
d'acer corrugat de diàmetre 25 mm.

b) Cobertes:
c)

Tancament de lones de PVC ignífugues (classificació contra el foc M-2) color blanc opac
en sostre y blanc translúcid en laterals.
Dimensions:
superfície: 1.700 m2
ample
20 m
longitud
85m
altures. Lateral: 3 metres / Cumbrera: 9,34 metres / Mitjana 8 metres
Distància entre obertures laterals i frontals: 5 metres

-

Pòrtic central (suports i jàsseres) en perfils quadrangulars de 110x240 mm, d'aliatge d'
alumini tipus 6005ATS.
Pòrtics extrems: Igual.
Reforç de nusos simples: perfil d’acer A42b, de £ 180.100.5.
Reforç de nusos doble: perfil d’acer A42b de £ 180.100.5 més dues pletines de # 50.15
de A42b.
Corretges cumbrera: perfil aliatge d'alumini 6063T5 de secció quadrangular completa de
£ 120x78 mm.
Corretges centrals: perfil d'aliatge d'alumini 6063T5 de secció triangular amb vèrtex
arrodonits i alleujadors laterals d' aigua de condensació de r 78x68 mm.
Corretja perimetral: perfil d'aliatge d' alumini 6063T5 de secció rectangular amb ranures
als vèrtex, de £ 120x78 mm.

e) Complements interiors. Ha de disposar del següent:
-

IL·LUMINACIÓ. Quadre de llum on es connecta la il·luminació interior que consisteix en 2
Focus halògens en cada arcada intermitja. 0, instal·lats al sostre. * Focus 150 w: 0, per a
columnes.

-

TELES DECORATIVES: DOBLE SOSTRE: Tela ignífuga que cobreix el sostre de la carpa a
partir de 3 m.

-

PARQUET FLOTANT: Fusta d’avet unit mitjançant perfils d'alumini sobre un engraellat de
ferro en tota la superfície de la carpa.
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d) Característiques tècniques materials.

-

TANQUES PERÍMETRALS DE SEGURETAT: 300m.l. de tanques de seguretat, homologades,
de 3x2,5m

-

EXTINTORS

Lloc: zona habilitada pel responsable del contracte
Data: De l’1 al 15 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos)
Observacions: l’estructura haurà d’estar homologada i el seu muntatge anirà a càrrec del
contractista
GRUPS ELECTRÒGENS
Consisteix en 2 grups electrògens insonoritzats d’una potència mínima de 150KVA i 1 grup
electrogen insonoritzat d’una potència mínima de 250KVA.
Lloc: Carpa
Data: De l’1 al 15 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos)
Observacions: El contractista procedirà a revisar l’estat dels grups electrògens durant el
període festiu, en data a convenir amb el/la responsable del contracte. En cas que el
responsable del contracte requereixi al contractista per a que procedeixi a la revisió o
canvi dels grups electrògens per raons del seu estat mecànic o elèctric, aquest haurà de
revisar i solucionar l’avaria en un temps màxim d’una hora, o, si s’escau, de procedir al
subministrament d’un grup electrogen de les mateixes característiques que les indicades
en els plecs. Alhora, s’indica que en cas d’incidències causades pel mal funcionament dels
grups electrògens, les possibles despeses que en deriven aniran a càrrec del contractista.
CASETES VESTUARI:
Consisteix en un mòdul aïllat diàfan per a funcions de vestuari durant les actuacions que
es duguin a terme durant les festes.
Unitats: 4
Ha d’incloure: bomba de calor, persianes venecianes a les finestres, els ports d’entrega i
recollida.
Lloc: A concretar pel responsable del contracte (zona propera a la carpa).
Data: de l’1 al 15 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos)
Subministrament elèctric: A càrrec del contractista.
Observacions: El transport, muntatge i desmuntatge corren a càrrec del contractista.

Lloguer de cabines sanitàries (wc)
Unitats: 10 normals i 2 adaptades
a persones amb disminució de la mobilitat
Data: De l’1 al 15 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos)
Observacions: El contractista haurà de vetllar perquè mentre duri el servei es realitzi el
buidatge i neteja de les cabines sanitàries.
CADIRES I TAULERS
Lloc: a repartir pels diferents actes/esdeveniments que es necessitin.
Data: De l’1 al 15 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos)
Subministrament: L’entrega de les cadires i taulers serà al lloc indicat pel responsable del
contracte i correspondrà al contractista, així com també la seva recollida.
Unitats: 1500 cadires/silló PVC i 100 taulers
Observacions: A l’inici i a la recollida de les cadires es signarà acta de conformitat entre el
responsable del contracte i el contractista en que quedi de manifest la correcta prestació
del servei i devolució de les unitats subministrades.
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CABINES SANITÀRIES (WC)

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
A més de les obligacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives, el contractista
nomenarà un responsable del contracte que servirà d’interlocutor entre l’administració i el
contractista, i realitzarà les tasques necessàries per a la correcta execució del contracte.
El responsable del contracte, nomenat per l’administració i el responsable del contracte
nomenat pel contractista, estaran en continua comunicació per tal de poder dur a terme
les activitats reflectides en aquest plec i plec de clàusules administratives particulars.
El responsable nomenat pel contractista haurà de tractar amb respecte al personal que se
relacioni amb ell, així com aportar solucions en cas de conflicte.
El contractista i el responsable nomenat per ell respectaran i compliran les ordres que
siguin dictades pel responsable del contracte i de les quals es procurarà deixar constància
per escrit.
FUNCIONAMENT DEL SERVEI
El contractista realitzarà els serveis i subministraments en la forma prevista en el plec de
clàusules administratives i prescripcions tècniques i d’acord amb les instruccions que li
doni el responsable del contracte.
En cas que el contractista no realitzi les prestacions en la forma pactada o dirigida pel
responsable del contracte, s’aplicaran les penalitats i sancions previstes en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i en el contracte.
La manca de prestació d’algun dels serveis o subministraments objecte del contracte
donarà lloc a la seva resolució o a la imposició de les penalitats previstes a decisió d
l’òrgan de contractació i a proposta del responsable del contracte.
RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte podrà encomanar a persones vinculades amb l’ajuntament
per a dur a terme accions de control de l’execució del contracte. En cas que el responsable
faci aquesta encomana, haurà de dirigir les accions de control de l’execució del contracte i
haurà de posar en coneixement del contractista les persones a les que se’ls fa l’encomana.
El responsable del contracte podrà requerir al contractista qualsevol informació relativa al
contracte, per tal de verificar de les obligacions que es contenen en els presents plecs o de
la normativa que afecti al servei o activitats objecte dels presents plecs.
I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat, amb la salvedat de l'art. 206 del
R.O.F., a Alcanar, document signat electrònicament al marge.
Vist i plau,
L’Alcalde
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L’òrgan de contractació nomenarà un responsable del contracte que vetllarà per la
correcta execució del contracte i servirà d’interlocutor entre el contractista i
l’administració. Per motius d’absència el responsable del contracte podrà delegar les seves
funcions en una altra persona vinculada a l’Ajuntament, d’aquest acte es donarà compte a
l’òrgan de contractació.

