PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ATORGAMENT CONCESSIÓ DEMANIAL D’US
PRIVATIU PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE 7 CASETES DE 100 M2 AL RECINTE
DESTINAT A LA “ FERIA DE ABRIL DE CUNIT 2018 “
1. Objecte de la concessió

Les casetes estaran situades en el recinte firal que es troba emplaçat al PAU-A inclòs en la zona
PA20 Cunit Sud sense desenvolupar urbanísticament, i ubicat l’esmentat polígon entre els
carrers de l’Estació, Avinguda de la Font i la via del tren. S’adjunta al present plec plànol
delimitant els espais objecte de concessió com a Annex 1.
Els espais objecte de concessió demanial tenen la següent superfície :
-

7 espais de 100m2 distribuïts en la forma determinada al plànol adjunt. Annex 2

Els espais únicament podran ser destinats a les activitats que venen determinades en el
present plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques, amb les
especificacions aportades pels concessionaris en el programa d’activitats i acceptades per la
Corporació municipal.

Número : 2018-0060 Data : 03/04/2018

El present plec de clàusules te per objecte l’atorgament de la concessió demanial d’us privatiu
de diferents espais situats al recinte firal de la “Feria de Abril de Cunit 2018“ per a la instal·lació
i explotació de casetes amb la finalitat d’afavorir la participació i gaudi dels visitants durant la
durada de la fira.

INFORMES ACA

Valor de l’espai concessionat a ocupar ( 100 m2 ) : 3.783,1 euros
2. Emplaçament
La “Feria de Abril de Cunit 2018” es realitzarà els dies 27, 28, 29 i 30 d’abril i 1 de maig de 2018
al l’emplaçament PAU-A inclòs en la zona PA20 Cunit Sud d’acord amb les prescripcions del
POUM de Cunit, situat al pàrquing de l’estació de RENFE, entre els carrers de l’Estació,
Avinguda de la Font i la via del tren. S’adjunta plànol.
3. Instal·lació: muntatge i desmuntatge
Muntatge: El muntatge de les casetes s’iniciarà el dia 25 d’abril. Les associacions autoritzades
hauran de tenir la caseta organitzada i en condicions de prestar el servei adequadament, abans
de l’obertura diària.
Desmuntatge: El desmuntatge s’haurà d’iniciar el dia 2 de maig i el recinte haurà de romandre
en les mateixes condicions en què es va trobar abans de la fira.
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4. Dies i horari d’obertura
Obertura al públic:
Divendres 27 d’abril: 12:00h a 04:00h
Dissabte 28 d’abril: 11:00h a 04:00h
Diumenge 29 d’abril: 11:00h a 04:00h
Dilluns 30 d’abril: 11:00h a 04:00h
Dimarts 1 de maig: 11:00h a 00:00h

Diumenge 29 d’abril
13:00h: Caseta
20:00h: Caseta
21:00h: Caseta
22:00h: Escenari central
23:00h: Escenari central
24:00h: Escenari central
Dilluns 30 d’abril
13:00h: Caseta
20:00h: Caseta
21:00h: Caseta
22:00h: Escenari central
23:00h: Escenari central
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Dissabte 28 d’abril
13:00h: Caseta
20:00h: Caseta
21:00h: Caseta
22:00h: Escenari central
23:00h: Escenari central
24:00h: Escenari central
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Divendres 27 d’abril:
13:00h: Caseta
20:00h: Caseta
21:00h: Caseta
22:00h: Escenari central
23:00h: Escenari central
24:00h: Escenari central

INFORMES ACA

5. Horari programa d’activitats dins de les casetes i a l’escenari central

Ajuntament de Cunit
24:00h: Escenari central
Dimarts 1 de maig
13:00h: Caseta
19:00h: Caseta
20:00h: Caseta
21:00h: Escenari central
22:00h: Escenari central
23:00h: Escenari central
6. Requisits tècnics mínims de la instal·lació

6.2-Electricitat
Les casetes hauran de disposar de la potencia elèctrica suficient per cobrir amb solvència la
demanda de potència elèctrica generada pels equips de què disposi, com ara, neveres, planxes,
microones, llums, so, entre altres; i per a la zona de serveis al públic.
6.3-Aigua
L’aigua es subministrarà de la xarxa municipal d’aigua, a través del corresponent comptador. No
es disposarà d’aigua calenta sanitària.
6.4-Zona Tècnica
La zona tècnica s'utilitzarà per ubicar-hi l’equip frigorífic que ha de complir amb la normativa
vigent. D’acord al Reglament electrotècnic per a baixa tensió aprovat pel Reial Decret
842/2002, de 2 de agosto, caldrà presentar projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de
la màquina de gel amb els corresponents models impresos per a la legalització (ELEC).
D’acord al Reial Decret 138/2011, de 04-02-2011, pel que s’aprova el Reglament de seguretat
per a les instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries (RSIF), i
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- Escenari: 140 m²
- 7 casetes de 100m cadascuna: 700m²
- Zona de barbacoa / planxes: 350m²
- Zona de pas entre casetes: 800m²
- Vestidor de 25m²

INFORMES ACA

La instal·lació disposarà d’un espai de 2.015m², amb l’ocupació dels elements que es detallen a
continuació:

Número : 2018-0060 Data : 03/04/2018

6.1-Espais

Ajuntament de Cunit
les seves modificacions. I a l’Ordre EMO/332/2012, de 16-10-2012, per la qual es regula
l'aplicació a Catalunya del Reial decret 138/2011, de 04-02-2011, pel qual s'aproven el
Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques
complementàries, caldrà presentar projecte o memòria de la instal·lació frigorífica, en funció
de la potència instal·lada dels compressors.

7. Drets específics del concessionari
-

-

El lliurament de l’espai objecte de la concessió demanial d’ús privatiu per part de
l’Ajuntament de Cunit un cop adjudicat el mateix.
La protecció jurídica de l’Ajuntament amb la finalitat que sigui respectat en la seva condició
de concessionari, fent prevaldre l’Ajuntament la seva autoritat quan fos necessari amb la
finalitat d’impedir qualsevol pertorbació en el normal desenvolupament de l’activitat.
La devolució de la garantia definitiva un cop extingida la concessió.
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Els límits de nivell acústic a la zona PAU-A inclòs en la zona PA20 Cunit Sud Cunit, es, de forma
preceptiva, de 60dBA en horari diürn, entre les 07:00h i les 21:00h, i de 60dBA en horari de
vespre, entre les 21:00h i 23:00h. De 23:00h a 07:00 es considera horari nocturn i el límit
màxim de immissió és de 50dBA. Pel que fa al grup electrogen ha d’estar suficientment
insonoritzades per evitar que se superin aquests nivells. D’acord a l’article 97 del Decret
112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives, caldrà presentar la documentació requerida sobre sorolls, escalfament,
contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas, la que determini la normativa sobre
prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de
l’establiment i de les activitat a desenvolupar-hi.

INFORMES ACA

6.5-Sorolls

-

-

-

-

L’adjudicatari haurà d’explotar directament l’adjudicació administrativa, no podent
subrogar, subarrendar, cedir, traspassar directa o indirectament l’explotació de la caseta a
tercers.
L’adjudicatari es farà càrrec del transport, muntatge de la caseta, de la seva decoració i
ornamentació tant interior com exterior i tenint en compte l’objecte de la fira. Les
operacions de muntatge s’hauran de realitzar en els termes que disposa el plec de
prescripcions tècniques.
L’adjudicatari haurà de dotar de cuina, mobles, frigorífic i demés utensilis necessaris per al
desenvolupament de l’activitat, permetent en tot moment oferir en tot moment a les
persones usuàries begudes i aliments en les condicions higiènic-sanitàries exigides per al
normativa.
L’adjudicatari haurà de prestar tots els dies de la fira els serveis de barra-bar i restauració.
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8. Obligacions especifiques de l’adjudicatari

-

Certificat ignifugació material carpa, emès per un tècnic competent.
Certificat estabilitat estructural de la carpa, emès per un tècnic competent.
Certificat mesures protecció contra incendis, emès per un tècnic competent.
Certificat instal·lació baixa tensió, emès per un instal·lador autoritzat.
Contracte manteniment mesures protecció contra incendis.

Número : 2018-0060 Data : 03/04/2018
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9. Obligacions en relació a les condicions tècniques de la caseta

INFORMES ACA

Ajuntament de Cunit
- L’adjudicatari s’encarregarà de la neteja i manteniment de la caseta, mantenint en bon
estat la mateixa per a la seva utilització (inclòs el manteniment de totes les mesures
higièniques sanitàries exigides per la normativa vigent, de quin control s’encarregarà
l’Ajuntament de Cunit ). La caseta haurà de comptar amb una farmaciola d’urgències amb
els mitjans mínims que exigeix la normativa de Seguretat i Higiene en el treball.
- L’adjudicatari haurà de regular l’accés dels usuaris a la caseta per tan de vetllar per la
seguretat del mateixos (regulació de cues, atenció adequada, ..).
- Serà a càrrec de l’adjudicatari la dotació necessària i suficient de personal, sent
responsabilitat del mateix tant la relació laboral com de servei, així com les despeses
derivades de la seva retribució, seguretat social i hisenda, així com qualsevol d’altre
despesa que es produeixi en relació a l’esmentada contractació. El personal en tot moment
haurà de tenir un tracte correcte amb els diferents usuaris i personal de control de la
Corporació municipal.
- El concessionari resta obligat al compliment de la normativa existent en matèria de salut i
higiene en l’expedició i venda de begudes i aliments.
- Fer-se càrrec de la vigilància i seguretat del contingut de la caseta fins el tancament diari de
la Feria. L’ajuntament no es fa responsable del robatori i danys causats a les instal·lacions i
maquinària de l’interior de la caseta.
- Resta expressament prohibida la venda de productes al major. Així mateix en cap cas es
permetrà la venda de productes ni la instal·lació de maquines expenedores de begudes,
tabac etc. cap a l’exterior de la caseta. Ha de fer-se públic la prohibició de venda de
begudes alcohòliques a menors d’edat.
- L’adjudicatari haurà de contractar una pòlissa d’assegurança en els termes que disposa la
clàusula 2.3 de la part especifica del Plec de Condicions Administratives.
- L’adjudicatari serà responsable de tots els desperfectes que es puguin causar al domini
públic municipal (recinte firal ) arrel de les operacions de muntatge i desmuntatge de la
caseta, la seva explotació o del compliment de les obligacions derivades del present plec.
- Si és el cas, l’adjudicatari haurà de portar tots els materials residuals derivats de la
instal·lació i desmuntatge de la caseta i les instal·lacions al Parc Mediambiental de Cunit.
- L’adjudicatari resta obligat a costejar un programa d’activitats que es desenvoluparan a la
caseta i a l’escenari situat al recinte firal, que serà inclòs al sobre “B” als efectes de la seva
valoració per part de la Corporació municipal.
- Utilitzar la llengua catalana en tots els rètols i informacions accessibles a la ciutadania
- L’adjudicatari haurà de desmuntar les caseta un cop finalitzada la fira i deixar l’espai
municipal en les condicions higiènic sanitàries adequades.

Ajuntament de Cunit
10. Facilitats que aportarà l’Ajuntament

CRITERI
Proposta de programa de les
diferents activitats socio culturals
per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País,
que es desenvoluparan dins de les
casetes, indicant al menys les
diferents
activitats
que
es
desenvoluparan distribuïdes pels
diferents dies de duració de la“ feria”
i destinataris
Proposta de programa de les
diferents activitats socio culturals
per a la promoció de les cultures que
coexisteixen a Cunit o arreu del País
que es desenvoluparan en l’escenari
central situat al recinte firal indicant
al menys les diferents activitats que
es desenvoluparan distribuïdes pels
diferents dies de duració de la“ feria“
i destinataris

VALOR MÀXIM

DISTRIBUCIÓ VALOR
Per activitats proposades:

75

Tres per dia de fira: 15 punts
per dia
Dos per dia de fira: 10 punts
per dia
Una per dia de fira: 5 punts
per dia

Per activitats proposades:

75

Tres per dia de fira: 15 punts
per dia
Dos per dia de fira: 10 punts
per dia
Una per dia de fira: 5 punts
per dia

INFORMES ACA

Apartat 1. Màxim 150 punts
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11. Criteris de valoració d’aplicació a la documentació inclosa en el SOBRE “B”, apartat 1 i 2;
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL D’US PRIVATIU PER A LA
INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE CASETES AL RECINTE DESTINAT A LA “ FERIA DE ABRIL DE
CUNIT 2018“( CRITERIS D’ADJUDICACIÓ NO EVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES ) PER UN
ESPAI DE 100 M2 D’ACORD AMB ELS HORARIS PREVISTOS PER A LA PROPOSTA DEL
PROGRAMA D’ACTIVITATS QUE CONSTA AL PUNT 2.2 DEL PLEC DE CLAÙSULES
ADMINISTRATIVES I AL PUNT 5 D’AQUEST PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Número : 2018-0060 Data : 03/04/2018

• Despeses consum: aigua, llum i, si escau, gasoil,
• Facilitar la presa d’aigua amb la pressió suficient a les casetes instal·lades
• Presa de corrent de 220v per connectar els aparells elèctrics de les casetes
• Promoció de l’activitat dins el programa de la Feria de Abril de Cunit 2018

Ajuntament de Cunit
Apartat 2. Màxim 20 punts

CRITERI

VALOR MÀXIM

Proposta de productes, varietat i
tarifes a aplicar

20 punts

DISTRIBUCIÓ VALOR
Major varietat i millors preus:
20 punts

Antoni Carreño
Tècnic
Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç
A data de signatura electrònica
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- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d'aprovació del codi d'accessibilitat.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives. DOGC 5419 de 13/07/2009.
- Llei 10/1991, de 10 de maig , de modificació de la Llei 20/1985 de prevenció i assistència en
matèria de substàncies que poden generar dependència (DOGC núm. 1445 de data 25- 5-95).
- Llei 28/2008, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de
la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
- RD 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de
consum humà (BOE núm. 45 de 21-2-2003).
- Decret 130/2003 de 13 de maig, de Reglament dels serveis públics de sanejament.
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
- Reial Decret 1367/2007 de desenvolupament de la Llei 37/2003 del Soroll.
- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
- Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis
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12. Normativa aplicable

