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PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSIÓ PER A
OCUPAR UN ESPAI PÚBLIC PER A INSTAL·LAR UN BAR A LA ZONA DE LES CASETES
DURANT LA FESTGA MAJOR DELS ANYS 2015, 2016, 2107 I 2018.
* Primera. Objecte de la licitació.
1.1. La licitació té per objecte la concessió per a ocupar un espai públic per a instal·lar un bar a la
zona de les casetes durant la Festa Major dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018.
1.2. El detall del contracte està recollir al plec de condicions tècniques
* Segona. Naturalesa i règim jurídic del contracte i forma de selecció del contractista.
2.1. El règim jurídic de l'ocupació és el de llicència per a ocupar un espai municipal de forma
privativa i sense que en comporti la transformació.
2.2. L'adjudicació es farà atenent únicament al preu de la proposta.
2.3. El seu règim jurídic, s'atendrà al que disposen les normes següents:
a. El text refós de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Llei municipal i de règim local de Catalunya
(LMRLC).
b. El Text refós de la legislació vigent en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 781/1986 (TRRL).
c. Aquest Plec de Condicions econòmic-administratives.
d. El Reglament del patrimoni dels ens locals.
e. El text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i normativa que el desenvolupa.
f. Altres normes de Dret administratiu.
g. Les normes del Dret privat, en tot allò en què hi siguin aplicables.
2.4. L'adjudicació es farà pel procediment obert.
* Tercera. Durada del contracte.
El contracte tindrà una durada de 4 anys corresponents a les festes majors dels anys citats a la
base 1.1.
* Quarta. Preu.
4.1. El concessionari realitzarà les activitats previstes a aquestes bases a canvi de pagar
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anualment a l'Ajuntament un import mínim de 8.000 €. En tractar-se d'un canon, aquest import no
merita IVA. Si eventualment, calgués sumar-li aquest o altre impostos, s'aplicaran sobre el preu
proposat pel licitador.
4.2. No es preveu cap increment del preu.
4.3. La proposta es presentarà amb el model annex.
4.4. A més del preu, l'adjudicatari assumirà el cost dels anuncis que calgui fer per a la licitació del
contracte. El pagament el farà amb el pagament del canon de 2015.
* Cinquena. Liquidació i pagament.
Abans del dia 20 de setembre de cada any, l'adjudicatari pagarà a l'Ajuntament l'import que resulti
de la seva proposta.
* Sisena. Garantia provisional.
Els licitadors no hauran de dipositar garantia provisional.
Setena. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors
En compliment del que preveu l'art. 146 del TRLCSP, els licitadors hauran de complir els requisits i
tenir els documents següents:
-

Document Nacional d'Identitat o CIF del licitador o escriptura de poder quan s'actuï per
representació.
Còpia del DNI del representant, quan s'actuï per representació.
Si és persona jurídica, escriptura de constitució de la Societat degudament inscrita al Registre
Mercantil. No s'admeten les comunitats de béns.
Alta a l'Impost d'Activitats Econòmiques.
Estar al corrent de les obligacions tributàries (Administració de l'Estat, Generalitat i
Ajuntament), d'estar al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social i no trobar-se
en cap dels casos d'incapacitat i incompatibilitat establerts per la normativa vigent.
Tenir la capacitat tècnica, la qual cosa es farà mitjançant la relació del personal que destinarà
al contracte o d'experiència en gestió de bars o bars restaurants.
Tenir la solvència financera, la qual cosa es farà acreditant que disposen d'una assegurança
d'indemnització per riscos professionals por import igual o superior a 40.000 €.

Vuitena. Garanties del contracte.
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L'adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva, que serà del 5 % del l'import d'adjudicació
exclòs l'IVA. Aquesta garantia s'haurà de constituir abans de la data d'adjudicació. El dipòsit haurà
de fer-se la Caixa Municipal de l'Ajuntament i podrà fer-se per qualsevol dels sistemes previstos a
la normativa de contractació de les Administracions Públiques.
* Novena. Presentació de documents.
9.1. La presentació de proposicions s'efectuarà al registre general de l'Ajuntament, en l'horari
d'oficina (de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres) dins els 15 dies naturals següents al de la
darrera publicació dels anuncis als diaris oficials. Els licitadors que presentin les pliques per
correu, hauran d'anunciar per correu electrònic, fax o buró fax la presentació de l'oferta. El dipòsit
a correus haurà de fer-se abans del final del termini (dia i hora) per a presentar els propostes. La
tramesa de l'anunci de presentació haurà de fer-se a qualsevol hora el mateix dia en què finalitzi el
termini per a presentar les pliques. Les pliques l'anunci de les quals es rebi a l'Ajuntament després
de l'obertura del sobre núm. 1 de les pliques, es consideraran presentades fora de termini i es
declararan excloses.
9.2. La proposta es presentarà amb la instància normalitzada i en dos sobres tancats amb la
referència i continguts que s'indiquen seguidament:
1. Un sobre tancat, on es farà constar:
EXP. NÜM. SE-CDI-2015/002. CONCESSIÓ PER A OCUPAR UN ESPAI PÚBLIC PER A
INSTAL·LAR UN BAR A LA ZONA DE LES CASETES DURANT LA FESTGA MAJOR DELS ANYS
2015, 2016, 2107 I 2018. SOBRE NÚM. 1: DOCUMENTACIÓ I REFERÈNCIES.
En ell s'inclourà la declaració responsable de que disposa dels documents citats a la base novena
i que són vàlids. Aquesta declaració es farà amb el model annex 2.
2. Un altre sobre tancat, en el qual es farà constar:
EXP. NÜM. SE-CDI-2015/002. CONCESSIÓ PER A OCUPAR UN ESPAI PÚBLIC PER A
INSTAL·LAR UN BAR A LA ZONA DE LES CASETES DURANT LA FESTGA MAJOR DELS ANYS
2015, 2016, 2107 I 2018. SOBRE NÜM: 2 PROPOSTA ECONÒMICA.
Aquest sobre contindrà la proposta econòmica formulada d'acord amb el model annex d'aquestes
bases.
* Desena. Criteris d'adjudicació

DILIGÈNCIA: Aquest plec de condicions el va aprovar lla Junta de GOvern Local en sessió d'11.05.2015.
La Seu d'Urgell, 12 de maig de 2015.
El secretari

Ramon Miñambres Rebés

EXP. NÚM

SE-CDI-2015/002

10.1. L'adjudicació l'atorgarà la mesa de contractació a la proposta que ofereixi un preu més alt.
10.2. Si dues propostes són iguals, es farà la proposta en favor de la que ofereixi un millor preu. SI
continua l'empat, es farà per sorteig.
* Onzena. Obertura de pliques.
11.1. L'acte d'obertura dels sobres núm. 1 no serà públic i es farà el dia hàbil següent al de la data
límit de recepció de les propostes. Si alguna s'ha presentat per correu, es farà el dia següent al de
recepció de les propostes presentades d'aquesta forma i, com a molt tard, el dia següent al final
del termini de 10 dies fixat a l'art. 80.4 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. Si aquest dia fos dissabte o festiu s'ajornaria fins al següent dia hàbil.
11.2. L'acte d'obertura dels sobres núm. 2 serà públic i, si tots els documents presentats pels
licitadors són correctes, tindrà lloc immediatament després de l'obertura dels sobre núm. 1. Si no
és així, tindrà lloc a les 12 hores del primer dia hàbil següent al de l'acord definitiu de la Mesa de
Contractació sobre l'admissió de les propostes. a les dependències municipals. Si aquest dia fos
dissabte s'ajornaria fins el següent dia hàbil.
* Dotzena. Mesa de contractació.
Formaran la Mesa de Contractació les persones següents:
A. President
L'alcalde o regidor que el substitueixi
B. Vocals
- Un regidor de l'Ajuntament.
- Ramon Miñambres Rebés (secretari de l'Ajuntament, que actuarà com a secretari de la
Mesa).
- Ma. del Roser Solano Galán (interventora acctal.).
* Tretzena. Adjudicació i formalització.
13.1. Un cop feta la proposta d'adjudicació, l'alcalde classificarà les propostes per ordre decreixent
i requerirà el licitador que hagi obtingut la major puntuació per tal que, en el termini de 5 dies
hàbils, presenti els documents que acrediten:
a. El compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o l'autorització a
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l'Ajuntament per a obtenir directament aquests documents. Si ha aportat els documents amb
la seva oferta, no caldrà que ho aporti en aquest tràmit.
b. Que ha constituït la garantia del contracte.
13.2. La Junta de Govern Local, farà l'adjudicació dins del termini de 5 dies hàbils a comptar des
de la data del compliment de les obligacions citades al punt anterior contractació. Si, per la data
previsible de la següent reunió de la Junta de Govern Local no es pot complir aquest termini,
l'adjudicació la farà l'alcalde.
13.3. L'adjudicació es notificarà als interessats i es publicarà a la plana web de l'Ajuntament
(www.laseu.cat).
13.4. Dins del termini de 5 dies des de la data de notificació de l'adjudicació, l'adjudicatari haurà de
comparèixer a l'Ajuntament per tal de formalitzar el contracte. Aquest es farà en document
administratiu. Si alguna de les parts desitja fer-ho en escriptura pública les despeses que es
produeixin seran a costa seva.
* Catorzena. Devolució de la garantia.
14.1. La garantia es retornarà un cop l'adjudicatari hagi pagat l'import de la seva oferta
corresponent al 2018.
14.2. Abans de retornar-la, l'adjudicatari haurà d'aportar la documentació següent:
1. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte amb la justificació de què
durant l'execució han estat estan al corrent del cobrament salarial.
2. Fotocòpia dels TC1 i TC2.
3. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
4. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
14.3. Sense aquesta documentació correcta i complerta, no es podrà retornar la fiança.
* Quinzena. Extinció.
15.1. Seran causes d'extinció del contracte:
a. Les previstes al TRLCSP.
b. L'incompliment de les obligacions de l'adjudicatari quan a la forma de fer l'ocupació i exercir
l'activitat.
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15.2. L'Ajuntament podrà resoldre el contracte en cas d'incompliment greu de les condicions
contingudes en aquest Plec i en el plec de condicions tècniques.
* Setzena. Rescat de la concessió i desistiment.
16.1. L'Ajuntament podrà acordar el rescat de la concessió per a garantir la correcta execució de
les activitats o altres causes d'interès públic.
16.2. Si no hi ha hagut responsabilitat de l'adjudicatari, caldrà abonar-li una indemnització de
danys i perjudicis equivalent al benefici deixat d'obtenir.
16.3. El desistiment de l'adjudicatari no donarà dret a devolució ni indemnització de cap mena. Si
aquest afecta negativament l'activitat l'Ajuntament incautarà la finança i imposarà, si cal, les
sancions corresponents.
* Dissetena. Transmissió
17.1. La concessió serà intransmissible si no és amb autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament
i amb una participació del 10 % del preu total de l'operació.
17.2. L'Ajuntament podrà denegar la transmissió si no es garanteix la capacitat de l'adquirent per a
fer les activitats correctament o si aquest no reuneix les condicions per a contractar amb
l'Ajuntament.
17.3. La transmissió no serà efectiva fins que no es formalitzi documentalment de la mateixa forma
que el contracte.
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EXP. NÜM. SE-CDI-2015/xxx. CONCESSIÓ PER A OCUPAR UN ESPAI PÚBLIC PER A
INSTAL·LAR UN BAR A LA ZONA DE LES CASETES DURANT LA FESTGA MAJOR DELS
ANYS 2015, 2016, 2107 I 2018.
ANNEX 1
DADES DEL LICITADOR
Nom
NIF

Telèfon

email

Domicili
Localitat

C.P.

DADES DEL REPRESENTANT
Nom
Domicili
Localitat

C.P.

La persona citada, assabentada dels Plecs de Condicions i altres normes que regeixen la
concessió per a ocupar un espai públic per a instal·lar un bar a la zona de les casetes durant la
Festa Major dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
QUE esmentada compleix els requisits citats a la base novena del plec de condicions
administratives que regulen el contracte les obres citades.
La Seu d'Urgell a de

del 2015.

OCUPAR UN ESPAI DE VIA PÚBLICA PER A INSTAL·LAR UN BAR DE LA ZONA DE LES
CASETES (APARCAMENT DEL C. DR. PEIRÓ) DURANT LA FESTA MAJOR
ANNEX 2
Oferta econòmica.
DADES DEL LICITADOR
Nom
NIF

Telèfon

email

Domicili
Localitat

C.P.

DADES DEL REPRESENTANT
Nom
Domicili
Localitat

C.P.

La persona citada, assabentada dels Plecs de Condicions i altres normes que regeixen la
concessió per a ocupar un espai públic per a instal·lar un bar a la zona de les casetes durant la
Festa Major dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018.
MANIFESTA
que accepta íntegrament les condicions i obligacions derivades del plec de condicions, es
compromet a complir-les estrictament, i
OFEREIX
com a canon per aquest contracte l'import següent:
(En lletres)

(En números)

€
La Seu d’Urgell,

de

de 2015

