CONTRACTE ADMINISTRATIU

PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AGENT ARTÍSTIC,
PER A LA CONTRACTACIÓ D’ORQUESTRES,
SUBMINISTRAMENTS I ACTIVITATS DE LES
FESTES D’AGOST DE LES CASES D’ALCANAR 2019
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CONTRACTE ADMINISTRATIU
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AGENT ARTÍSTIC, PER A LA CONTRACTACIÓ
D’ORQUESTRES, SUBMINISTRAMENTS I ACTIVITATS DE LES
FESTES D’AGOST, DE LES CASES D’ALCANAR 2019
Alcanar, signat electrònicament al marge.

ES REUNEIXEN:

D’UNA PART: JOAN ROIG CASTELL, Alcalde-President de l’AJUNTAMENT
D’ALCANAR (NIF P4300400A), amb domicili a efectes de notificacions al C/ Generalitat,
núm. 10, d’Alcanar, el qual actua en nom i representació d’aquesta administració, assistit
pel Secretari General de la Corporació, LUIS MARTIN MONTULL.
DE L’ALTRA: LUCAS DOMENECH MUÑOZ, amb DNI núm. ...858-L, major d’edat, en
nom i en representació de l’empresa ESPECTÁCULOS DOMENECH, i amb domicili a
efectes de notificacions a la ............. .........., dels ............... (Tarragona).
AMBDUES PARTS es reconeixen capacitat legal per contractar i formalitzar aquest
contracte administratiu i es mostren conformes en l’exposició dels següents:
ANTECEDENTS
I. La Junta de Govern Local, en sessió de data 18/04/2019, va aprovar l’expedient de
contractació, i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regeixen la contractació del procediment per a la contractació de la
prestació del servei d’agent artístic, per a contractar diverses orquestres,
subministraments, grups i activitats de les Festes de Maig, Agost i Festes
Quinquennals 2019 (Festes del Remei).
II. La Junta de Govern Local, en el mateix dia indicat anteriorment, va procedir a la
convocatòria simultània de la licitació, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i
un únic criteri d’adjudicació.
III. Es tracta d’un contracte administratiu mixt de serveis-subministrament, que és
objecte de tramitació ordinària, i s’adjudica tenint en compte l’oferta econòmica que ha
resultat més avantatjosa en atenció a un únic criteri de valoració per a la seva adjudicació,
de conformitat amb allò establert al plec de clàusules administratives particulars.
IV. Existeix crèdit adequat i suficient al pressupost municipal a l'aplicació pressupostària
núm. 2260903.1.338.1 “activitats culturals i esportives – festes d’agost”, amb càrrec al
pressupost de la Corporació per a l’exercici 2019.
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V. La Junta de Govern Local, en sessió de data 9/05/2019, va adjudicar al Sr. LUCAS
DOMENECH MUÑOZ, en representació de l’empresa ESPECTÁCULOS DOMENECH, el
contracte mixt de serveis-subministraments (lot 2) de les Festes d’Agost de les Cases
d’Alcanar de 2019, per import de 54.600 €uros (IVA exclòs) amb 11.466 euros (21%
d’IVA), i per un import total de 66.066 € (IVA inclòs).
De conformitat amb l’art. 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, i l’article 273 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
PACTEN
PRIMER.- El Sr. LUCAS DOMENECH MUÑOZ, en nom i en representació de l’empresa
ESPECTÁCULOS DOMENECH, es compromet a prestar el contracte mixt de serveissubministraments objecte del present contracte. Tot això de conformitat amb les
característiques que figuren al plec de clàusules administratives particulars, i a l’oferta
presentada per l’adjudicatària.
El present contracte mixt (serveis i subministrament) té naturalesa administrativa, de
conformitat amb allò previst als articles 18 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
En el present contracte tindran caràcter contractual els següents documents:
-

El plec de clàusules administratives particulars, que regeixen les condicions d’execució
del contracte de referència.
El plec de prescripcions tècniques, que regeixen les condicions d’execució del
contracte de referència.
L’oferta presentada per l’empresa adjudicatària i acceptada per l’Ajuntament.
El present document de formalització del contracte.

Així mateix, el contracte s'ha d'executar amb subjecció al que estableixin les seves
clàusules, de conformitat amb el present plec i plec de prescripcions tècniques i, d'acord
amb les instruccions que per a la seva interpretació i execució es donin al contractista per
part del responsable de l’Ajuntament que s’hagi designat.
SEGON.- El preu del present contracte s’estableix per import de 54.600 €uros (IVA
exclòs) amb 11.466 euros (21% d’IVA), i per un import total de 66.066 € (IVA inclòs),
corresponent al lot 2 (Festes d’Agost de les Cases d’Alcanar 2019), i d’acord amb el
següent detall:
•

ORQUESTRA PLATEA
Data:
Lloc:
Hora inici:

14 d’agost de 2019
Recinte portuari de Les Cases d’Alcanar
A determinar pel responsable del contracte
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Durada:
Subministrament elèctric:
Observacions:
Equip de so i llums:
•

ORQUESTRA VENDETTA SHOW
Data:
Lloc:
Hora inici:
Durada:
Subministrament elèctric:
Observacions:
Equip de so i llums:

•

Equip de so i llums:

17 d’agost de 2019
Recinte portuari de Les Cases d’Alcanar
A determinar pel responsable del contracte
Dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
De les instal·lacions del recinte portuari.
Es comença quan arriben les pubilles i tocaran un vals
i un pasdoble.
A càrrec del contractista.

ORQUESTRA A TALAIA
Data:
Lloc:
Hora inici:
Durada:
Subministrament elèctric:
Observacions:

Equip de so i llums:
•

16 d’agost de 2019
Recinte portuari de Les Cases d’Alcanar
A determinar pel responsable del contracte
Dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
De les instal·lacions del recinte portuari.
Es comença quan arriben les pubilles i tocaran un vals
i un pasdoble.
A càrrec del contractista.

ORQUESTRA LA CRUZADA
Data:
Lloc:
Hora inici:
Durada:
Subministrament elèctric:
Observacions:

•

Dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
De les instal·lacions del recinte portuari.
Es comença quan arriben les pubilles i tocaran un vals
i un pasdoble.
A càrrec del contractista.

20 d’agost de 2019
Recinte portuari de Les Cases d’Alcanar
A determinar pel responsable del contracte
Un passi d’1 hora i dos passis de 2h i 30 minuts i 30
minuts de descans.
De les instal·lacions del recinte portuari
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.
A càrrec del contractista

ORQUESTRA SEVEN CRASHERS
Data:
Lloc:
Hora inici:
Durada:

23 d’agost de 2019
Recinte portuari de Les Cases d’Alcanar
A determinar pel responsable del contracte
Dos passis de 2h i 30 minuts i 30 minuts de descans.
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Subministrament elèctric:
Observacions:

Equip de so i llums:
•

ORQUESTRA MONTESOL
Data:
Lloc:
Hora inici:
Durada:
Subministrament elèctric:
Observacions:

Equip de so i llums:
•

22 d’agost de 2019.
Recinte portuari de les Cases d’Alcanar.
A determinar pel responsable del contracte.
6 hores (màxim) d’actuació.
De les instal·lacions del recinte portuari.
Estructura i equip de so i llums a càrrec del
contractista.

CASETA SANITÀRIA:
Data:

Ha d’incloure:
Lloc:
Subministrament elèctric:
Observacions:

•

24 d’agost de 2019
Recinte portuari de Les Cases d’Alcanar
A determinar pel responsable del contracte
un passi d’1 hora i dos passis de 2h i 30 minuts
i 30 minuts de descans.
De les instal·lacions del recinte portuari
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.
A càrrec del contractista

FESTA DISCO “NIT JOVE” (DISCOMÒBIL):
Data:
Lloc:
Hora inici:
Durada:
Subministrament elèctric:
Observacions:

•

De les instal·lacions del recinte portuari.
Es comença quan arriben les pubilles i tocaran
un vals i un pasdoble (decisió final del
responsable).
A càrrec del contractista.

Del 14 d’agost al 25 de agost (ambdós
inclosos), ha d’estar instal·lada abans de les
14 hores. Consisteix en un mòdul aïllat diàfan
per a funcions d’atenció mèdica durant els
actes taurins.
Bomba de calor, persianes venecianes a les
finestres, els ports d’entrega i recollida.
Recinte portuari, a concretar pel/la responsable
del contracte.
A càrrec de l’Ajuntament.
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:
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Data:

Ha d’incloure:
Lloc:
Subministrament elèctric:
Observacions:
càrrec del contractista.
•

Del 14 d’agost al 25 de agost (ambdós
inclosos), ha d’estar instal·lada abans de les 14
hores.
Consisteix en un mòdul aïllat diàfan per a
funcions de vestuari durant les actuacions que
es duguin a terme durant les festes.
Bomba de calor, persianes venecianes a les
finestres, els ports d’entrega i recollida.
Recinte portuari, a concretar pel/la responsable
del contracte.
A càrrec de l’Ajuntament.
El transport, muntatge i desmuntatge corren a

GRUP ELECTROGEN:
Data:
Lloc:

Del 14 d’agost al 25 de agost (ambdós
inclosos)
Recinte portuari de les Cases d’Alcanar
Consisteix en un grup electrogen de una
potència mínima de 160 KVA.

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 se’n derivin aniran a càrrec del contractista.
•

CARPA:
Data:
Ha d’incloure:

Lloc:
Observacions:

Del 14 al 25 d’agost (ambdós inclosos).
Consisteix en un pavelló-carpa poligonal portàtil.
Una escomesa de corrent facilitada pel contractista i, si
s’escau, instal·lada per l’Ajuntament, de 2.000 w trifàsic i
380v.
Recinte portuari de les Cases d’Alcanar a concretar pel
responsable del contracte.
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
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terreny del muntatge serà pla, a cota 0, diàfan, totalment llis i
apte per rebre el muntatge.
Estructura:
•
•
•
•
•
•

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.

DUET MUSICAL:
Data:
Lloc:
Hora inici:

Entre el 14 i 25 d’agost, a determinar pel responsable
del contracte.
Lloc a determinar pel responsable del contracte.
A determinar pel responsable del contracte.
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Durada:
Subministrament elèctric:
Equip de so i llums:
Observacions:

•

PARC INFANTIL (2):
Data:
Lloc:
Hores inici:
Durada:
Subministrament elèctric:
Observacions:

•

2 hores d’actuació (mínim).
A càrrec de l’Ajuntament.
A càrrec del contractista
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.

Dues dates, entre el 14 i 25 d’agost, a determinar pel
responsable del contracte.
A l’aire lliure (a determinar pel responsable del
contracte).
A determinar pel responsable del contracte
4 hores en cada data que es celebren els parc
infantils.
El contractista es compromet a aportar els grups
electrògens necessaris per als seu desenvolupament.
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:
Data:

Lloc:
Subministrament:

Unitats:
Observacions:

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.
A l’aire lliure, al recinte portuari de les Cases d’Alcanar
(a concretar pel responsable del contracte).
La disposició de les taules i cadires al lloc indicat pel
responsable del contracte corresponen al contractista,
així com també la seva recollida.
600 cadires/silló PVC i 85 taules rodones (zona ball),
400 cadires i 25 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.

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant la presentació de la factura
corresponent, o documents que acreditin la realització de la totalitat de la prestació d’acord
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amb els termes del contracte i a satisfacció de l’Administració, segons conformitat del
responsable del contracte, havent de sotmetre’s la factura a la tramitació que s’indica a
continuació.
El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’acord
amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. La factura haurà de reunir els
requisits establerts en la normativa vigent i es farà efectiva de conformitat amb l’establert
amb el previst en la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
TERCER.- La durada del present contracte de serveis comprèn l’actuació de cadascuna
de les orquestres i/o actuacions en les dades indicades en el plec de clàusules
administratives particulars, amb els horaris de les actuacions que s’estableixen (Festes
d’Agost de les Cases d’Alcanar 2019).
El subministrament tindrà la durada necessària per a complir satisfactòriament amb
el seu objecte d’acord amb allò previst a la clàusula I del present plec, amb els horaris
aproximats 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
d’Agost de les Cases d’Alcanar 2019.
QUART.- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i serveis realitzats objecte del contracte, així com també 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. I queda
obligat a aportar els equips tècnics i material, així com els mitjans auxiliars, humans i
materials; tot això en nombre i grau necessari per a la realització de l’objecte de contracte
a satisfacció de l’Administració contractant.
CINQUÈ.- S’ha constituït la garantia definitiva per un import de 2.730 €, corresponent a
un 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), per respondre de la correcta execució del
present contracte i de les altres responsabilitats que hi siguin derivades.
La responsabilitat del contractista quedarà extingida transcorregut el termini d’un mes, a
comptar des del compliment satisfactori de la totalitat del contracte.
SISÈ.- A banda de les indicades al plec de clàusules administratives particulars, seran
causes de resolució del present contracte les previstes en l’art. 211 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
Quan el contracte es resolgui per culpa de l’adjudicatari, li serà incautada la garantia
definitiva, sens perjudici de la indemnització, en el seu cas, pels danys i perjudicis
ocasionats a l’Ajuntament en la part que excedeixi de l’import de la garantia incautada.
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La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista, en el seu cas, mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament
establerta per l’article 109 del RGTRLCAP, i amb audiència prèvia al contractista
adjudicatari per un termini de 10 dies naturals.
SETÈ.- L’adjudicatari, Sr. LUCAS DOMENECH MUÑOZ, es troba al corrent en compliment
de les seves obligacions tributàries, i de les seves obligacions amb la seguretat social, de
conformitat amb el previst als articles 15 i 16 i següents del RD 1098/2001 de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament General del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
VUITÈ.- El Sr. LUCAS DOMENECH MUÑOZ, ha lliurat entre la documentació
administrativa requerida, declaració responsable sobre la no concurrència de prohibicions
per a contractar, d’acord amb l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
NOVÈ.- Per allò no previst en el present contracte, s’estarà a l’establert al corresponent
Projecte i al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen les condicions
d’execució del present contracte de serveis-subministraments; i en el seu defecte s’estarà
a allò que disposa en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament general del Text
Refós de la llei de contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no
contradigui al Text Refós ni al seu Reglament Parcial; posteriors modificacions, restant
legislació administrativa, i en el seu defecte, normativa sectorial o les normes de dret privat
que siguin aplicables.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes i dels
altres documents contractuals i normativa sectorial de tota índole que puguin tenir aplicació
en l’execució de la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
ONZÈ.- Quant a les diferències que puguin sorgir entre la Corporació i el contractista quan
a la intel·ligència, interpretació, compliment, efectes i extinció d’aquest contracte, queden
sotmeses al coneixement i decisió de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, d’acord
amb allò previst a l’article 60 de la LCSP, i article 2b de la Llei 29/1998 de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Perquè això consti, se signa el present contracte i a un sol efecte, per cadascuna de les
parts contractants al lloc i data que figura en la signatura electrònica.
L’ALCALDE,
Joan Roig Castell

EL CONTRACTISTA,
Lucas Doménech Muñoz
EL SECRETARI,
Luis Martín Montull
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