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Expedient núm.: 1353 /2018
Memòria Descriptiva en relació a la necessitat de realitzar un contracte de concessió
administrativa d’ús privatiu d’un espai de la Carpa Jove i un espai del Pavelló d’Inpacsa per
instal·lar dues barres de Bar durant els actes que organitzi l’IMPIC amb motiu de les Festes
del Sant Crist 2018.
Document signat per: Francesc Almira i Pujol, Tècnic de joventut de l’Institut Municipal Progrés i
Cultura (IMPIC) i Antonieta Martínez Montoliu, Tècnica de Turisme, Promoció Econòmica i Festes
de l’Institut Municipal Progrés i Cultura (IMPIC
L’objecte del contracte és concessió administrativa d’ús privatiu d’un espai de la Carpa Jove i un
espai del Pavelló d’Inpacsa per instal·lar dues barres de Bar durant els actes que organitzi l’IMPIC
amb motiu de les Festes del Sant Crist que tindran lloc els propers dies 8, 9, 10 i 11 de novembre
de 2018.
L’IMPIC no disposa de les infraestrucutres ni mitjans necessaris per a la prestació d’aquest servei
durant les actuacions que es volen celebrar durant les Festes del Sant Crist.
El cànon estimat que l’IMPIC pot demanar per aquesta concessió és de 6.500,00€.



Gestionar i explotar l'activitat de servei de bar al pavelló d’Inpacsa i a la Carpa Jove durant
els diferents actes que es celebrin durant la Festa Major del Sant Crist els propers dies 8,
9, 10 i 11 de novembre de 2018. Aquest servei consisteix en cafeteria, begudes fredes
(alcohòliques i no alcohòliques) i calentes (aquest tipus de begudes serà opcional a la
carpa jove) i menjar tipus snaks. Així, com a mínim, el bar haurà de disposar dels
productes següents: refrescos, sucs de fruites, aigua, cervesa i cervesa sense alcohol,
begudes alcohòliques (ginebra, whisky, rom...), cava, cafè, tallat, cafè amb llet, infusions i
snacks tipus patates fregides de bossa i fruits secs. En cas de vendre qualsevol altre tipus
de producte es necessitarà l’autorització expressa de l’Ajuntament i el compliment de les
disposicions legals corresponents.



Disposar de la infraestructura necessària, que com a mínim consistirà en una barra
d’alumini de dimensions suficients per a donar servei a la carpa jove, la decoració
corresponent i la maquinària necessària per al manteniment adequat dels productes que
es vendran en els dos recintes.



Disposar dels recursos humans suficients per a la prestació del servei objecte
d’aquest contracte.



La subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil per un import mínim per sinistre
de 600.000,00€ i per víctima de 150.000,00€. Aquesta assegurança l’haurà de mantenir
durant tota l’execució del contracte.



Pagar el cànon que s’estableixi i l'import dels danys i perjudicis que es causessin als béns
o a l'ús general o servei al qual estiguessin destinats.



Abandonar i deixar lliures a la disposició de l’IMPIC, dins del termini fixat, els béns objecte
de la utilització.
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El concessionari haurà de satisfer les següents obligacions:



Aportar, per a la realització del servei, els elements i mitjans tècnics que siguin precisos
per a la seva bona execució.



El contracte s’atorgarà a risc i ventura de l’adjudicatari, que assumeix la
responsabilitat civil i les obligacions fiscals que es derivin del compliment o
incompliment contractual.



Les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral, de seguretat
social, de prevenció de riscos laborals, així com la normativa interna del sector que
reguli l’objecte del contracte. Si calgués, a requeriment municipal, seria necessari
acreditar-‐ne l’esmentat compliment; és a dir que l’IMPIC podrà demanar qualsevol
altre document o certificat oficial per comprovar el compliment de les obligacions
esmentades.



Els gots a subministrar hauran de ser reciclables.
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