CONTRACTE PRIVAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE BLANES I SABORS
CATALANS PRODUCCIONS SL, PER A LA REALITZACIÓ D’UNA FIRA DE
SABORS CATALANS
D'una banda, Sr. Ángel Luís Canosa Fernández, amb DNI **0919***, que actua en
aquest acte en nom, representació i interès de l’Ajuntament de Blanes, amb NIF
P1702600F, assistit pel Sr. Joan Solà i Busquets, secretari de l’Ajuntament.
I de l’altra, el Sr. Josep Ma. Soldevila Prat, amb DNI **9312***, com a administrador
únic de Sabors Catalans Produccions SL, amb CIF B66946542 i amb adreça al carrer
Menéndez y Pelayo, 6 2n 3a , 08500 Vic (Barcelona). D’ara en endavant l’adjudicatari.
Ambdues parts manifesten tenir plena capacitat per contractar i no estar incloses en
cap de les causes d’incompatibilitat o incapacitat establertes per les disposicions
vigents en matèria de contractació administrativa i es reconeixen mútuament la
capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les respectives qualitats en
què actuen i de comú acord,

MANIFESTEN :
Primer.- L’Ajuntament de Blanes, amb l’ànim de reactivar l’economia local i coincidint
amb la celebració de la diada de Catalunya, té interès en organitzar una fira de
productes elaborats a Catalunya. Per aquest motiu es va tramitar un procediment de
pública concurrència on es poguessin presentar tots els licitadors interessats, d’acord
amb les prescripcions tècniques redactades.
Segon.- Transcorregut el termini de presentació de propostes, es va presentar una
única proposta de l’empresa Sabors Catalans Produccions SL.
Tercer.- De conformitat amb les prescripcions tècniques establertes, la cap de
negociat de Fires en data 27 d’agost de 2019 van emetre informe tècnic valorant la
proposta presentada.
Quart.- En data 29 d’agost de 2019, la Junta de Govern Local acorda adjudicar a favor
de Sabors Catalans Produccions SL, la realització de la Fira de Sabors Catalans, que
es celebrarà els dies 7, 8, 10 i 11 de setembre de 2019, al passeig de mar.
CLÀUSULES :
1. Objecte. L’objecte d’aquest contracte és l’organització per part de l’ Ajuntament i la
realització per part de Sabors Catalans Produccions SL d’una fira de productes de
Catalunya, elaborats per productors catalans amb tècniques d’elaboració artesana, tan
alimentaris com d’artesania manual, els dies 7, 8, 10 i 11 de setembre de 2019, al
passeig de mar.
El muntatge es realitzarà el dissabte 7 de setembre al matí de 9:00h a 11:00h i el
dimarts dia 10 de setembre de 9:00h a 11:00h.
L’horari de la fira serà: els dies 7, 8 i 10 de setembre de 11:00h a 23:00h i el dia 11 de
setembre de 10:00h a 21:00h.
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El desmuntatge serà el diumenge dia 8 de setembre des de les 23:00h fins les 02:00h
de dilluns dia 9, i el dimecres 11 de setembre el desmuntatge serà a partir de les
21:00h i fins a la seva finalització.
2. Preu. Sabors Catalans Produccions SL no percebrà cap mena de contraprestació
dinerària a càrrec de l’Ajuntament de Blanes, d’acord amb el que s’estableix en les
clàusules següents. Totes les actuacions programades per la Fira seran de lliure accés
i gratuïtes
3. Obligacions de Sabors Catalans Produccions SL:
3.1 Organització d’activitats de dinamització
L’esdeveniment “Fira Sabors Catalans” consisteix en una mostra de parades
d’artesans, que ocuparan com a màxim 140 m lineals, amb elaboració de productes de
Catalunya. Aquestes parades estaran ambientades amb simbologia pròpia de la
celebració de la “Diada de Catalunya”.
Sabors Catalans Produccions SL organitzarà les següents activitats lúdico-culturals:




Dissabte dia 7 de setembre:
20:30 h -22:00 h Concert amb EXTA6
Diumenge 8 de setembre:
20:00 h – 21:30 h Concert amb Elena Gadel
Dimarts 10 de setembre:
19:00 h – 20:00 h Concert amb Jordi Ninus
21:00 h- 21:35 h Espectacle de Dansa i Foc, Companyia Aestus Show




Dimecres 11 de setembre:
Cercavila per les parades de la fira: diverses actuacions durant el dia
Tots els dies:
Parades d’artesans: 30 parades

Totes aquestes activitats seran gratuïtes per als visitats a la Fira.
3.2 Fiança
Abans de la signatura d’aquest contracte, Sabors Catalans Produccions SL ha
dipositat una fiança per import de 601,01 euros per respondre de la neteja dels espais
utilitzats i dels possibles desperfectes de l’espai públic ocupat .
Finalitzada l’activitat i, previ informe favorable del tècnic responsable de Promoció de
la Ciutat, conforme no han ocasionat danys a la via pública, han netejat l’espai cedit i
han retirat tota la publicitat instal·lada, es proposarà a la Junta de Govern Local l’acord
de devolució de la fiança abans esmentada.
3.3 Aportació d’artesans
L’empresa es compromet a instal·lar 30 parades amb una variada selecció d’artesans
per a la venda de productes, que ocuparan l’espai assignat per l’Ajuntament.
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La tipologia de les parades d’artesans participants seran consensuats entre Sabors
Catalans Produccions SL i l’Ajuntament de Blanes. Qualsevol canvi, modificació o
substitució d’aquests artesans serà consensuat amb els tècnics municipals.

4. Altres obligacions de Sabors Catalans Produccions SL
Aquesta empresa haurà de contractar una pòlissa de responsabilitat civil per un
import mínim de 600.000 euros que cobreixi els danys i perjudicis que es puguin
ocasionar a tercers durant la celebració de la Fira.
Si per causes imputables a Sabors Catalans Produccions SL es causessin danys al
patrimoni municipal o a tercers, aquests seran responsabilitat exclusiva d’aquesta
empresa
Sabors Catalans Produccions SL haurà de vetllar diàriament per la neteja de la zona
on realitzaran les activitats i tenir cura de mantenir-la durant els dies de celebració de
la mateixa i deixar-la en bones condicions un cop finalitzada la fira. A tal efecte,
realitzarà el reciclatge als containers corresponents de vidre, cartró i plàstic i recollida
d’escombraries als containers facilitats per l’Ajuntament
5. Obligacions de l’Ajuntament de Blanes. L’Ajuntament de Blanes es compromet a:
- Facilitar l’emplaçament
L’emplaçament facilitat per l’Ajuntament és un tram del passeig Pau Casals els dies 7,
8, 10 i 11 de setembre de 2019, en els horaris mencionats en la clàusula 1.
-Autoritzar la instal·lació de parades d’artesans
L’Ajuntament de Blanes autoritza a Sabors Catalans Produccions SL la instal·lació de
30 parades d’artesania per a la venda de productes amb un espai lineal de 140 metres
com a màxim.
- L’Ajuntament facilitarà:
La fira és organitzada per l’Ajuntament de Blanes i per a la seva gestió i
desenvolupament facilitarà a l’adjudicatari:









L’emplaçament en els dies i horaris descrits en el punt anterior
L’autorització per instal·lar les parades d’artesans i per realitzar les activitats
d’animació gratuïta proposades.
Un punt de llum
12 contenidors d’escombraries repartits en 3 àrees
Neteja del recinte i recollida de deixalles
Escenari ( monument a la sardana)
Impressió i distribució del cartell publicitari
Espai per cotxes artesans
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6. Supòsits d’incompliment de les obligacions derivades d’aquest contracte.
Si per causes imputables a Sabors Catalans Produccions SL es produís la suspensió
d’alguns dels actes, l’empresa es compromet a facilitar els justificants legals
necessaris i a comunicar-ho a l’Ajuntament de Blanes en la màxima brevetat possible.
En cas de canvi o modificació d’alguna de les actuacions programades, Sabors
Catalans Produccions SL haurà d’acordar amb l’Ajuntament de Blanes el canvi a
realitzar.
Així mateix, l’Ajuntament de Blanes es reserva el dret a reclamar a Sabors Catalans
Produccions SL qualsevol indemnització per danys i perjudicis resultants d’una
defectuosa execució de les seves obligacions, per incompliment total o parcial d’allò
que s’estipula en aquest document, o per la suspensió d’alguns dels actes imputables
a sabors Catalans Produccions SL.
7. Suspensió de l’esdeveniment.
En cas de que per supòsits de força major o per causes meteorològiques l’Ajuntament
acordés la suspensió de l’esdeveniment, Sabors Catalans Produccions SL renuncia
expressament a reclamar qualsevol quantitat a l’Ajuntament de Blanes per aquest
concepte, sense perjudici que es puguin acordar unes altres dates per a la realització
de la fira.
8. Modificacions del contracte.
Qualsevol modificació del present contracte haurà de ser notificada i acceptada per
ambdues parts.
9. Jurisdicció competent.
Aquest contracte té caràcter privat de conformitat amb el disposat a l’article 25.1 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’ordre jurisdiccional
competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts contractants
serà l’ordre jurisdiccional civil dels tribunals de Girona, amb expressa renúncia de
qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
En dono fe
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