PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE
PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS, ACTIVITATS , ACTUACIONS I BAR DE
LES FESTES DE SANT MARÇAL DE 2017, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
PRIMERA. Objecte del contracte.
1-Aquest contracte té per objecte la prestació del servei consistent en la realització de
les activitats i actuacions de les Festes patronals de Sant Marçal 2017 (dies 24, 25, 30
de juny i 1 i 2 de juliol de 2017) en els termes següents mínims:
•
Per a tot el període: Servei de tècnics de so i llum, cadafal, generadors,
transport, muntatges i desmuntatges.
•
Per a dies 24, 25, 30 de juny i 1 i 2 de juliol: un mòdul (contenidor) amb aire
condicionat per utilitzar com a camerí per els grups, 4 WCs químics per als grups,
personal del bar i personal de muntatge i desmuntatge.
•
Per a dies 24, 30 de juny i 1 de juliol: equip de so mínim de 14.000 W, equip de
llums mínim de 25.000 W, Back-line necessari per les actuacions, generador adequat
per l’equip i serveis.
•
Per a dia 25 de juny, per a la trobada d’associacions de persones majors: 2
Trios per a ball de saló o 1 trio per a ball de saló i un espectacle dirigit a l’esmentat
públic; amb els corresponents equips de so i llum necessaris per dur a terme l’actuació
ofertada.
•
Dia 29 de juny: Aportació de les taules pel berenar de l’Homenatge a la Vellesa
(300 persones aproximadament).
•
Dia 30 de juny, per la Nit Jove (amb el vistiplau previ de l’Ajuntament):
actuacions dels següents grups o similars: Actuacions per a la nit jove de 2 solistes o
grups, dels quals 1 ha d’esser cap de cartell de reconegut prestigi dins el panorama
musical. Les caracteristiques d’aquest cap de cartell han d’esser: estils Indie-pop-rock,
populars dins un públic jove, d’àmbit nacional, amb almenys dos LP’s publicats.
•
Dia 1 de juliol, per la revetlla: solistes, grups o similars. Dos grups amb un
repertori de versions de música festiva i un cap de cartell en llengua catalana de poprock-indie-mestissatge.
•
Dia 2 de juliol: (amb el vistiplau previ de l’Ajuntament) espectacle del tipus
comèdia mallorquina, revista, humorístic, teatre de barra, etc. amb els corresponents
equips de so i llum necessaris per dur a terme l’actuació ofertada.
2- Aquest contracte té per objecte la gestió i explotació del bar municipal de les festes
patronals de Sant Marçal, el qual ha de romandre obert 8 dies naturals (24, 25, 27, 28,
29, 30 de juny i 1 i 2 de juliol)
L’adjudicació de l’explotació del bar comportarà el dret d’explotació exclusiva del bar i
de totes les màquines expenedores que puguin instal·lar-se al recinte denominat
“rotllo” i que forma part de l’entorn al qual es desenvolupen les festes patronals de
Sant Marçal.
SEGONA. Necessitats públiques i idoneïtat del contracte.
La present licitació es conseqüència de la necessitat de contractar les actuacions i
activitats a realitzar en el marc de les Festes patronals de Sant Marçal i donada la
seva especificitat poden ser gestionades més eficaçment mitjançant empreses i

personal especialitzat en la matèria.
TERCERA. Drets i obligacions de les parts.
•

Responsabilitat.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica del servei realitzat, del
compliment de la normativa aplicable en matèria de serveis d’aquestes
característiques, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Ajuntament o per a tercers de les omissions, errors o mitjans inadequats en
l’execució del contracte.
El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligat a
indemnitzar dels danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de
les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepció feta en el supòsit
de que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Ajuntament.

•

Altres obligacions del contractista.

1. Els artistes i personal executant ha de complir l’art 55 del RD 2816/1982, pel qual
s’aprova el Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i activitats
recreatives
2. Despeses del contracte: seran a càrrec de l’adjudicatari tots els tributs estatals,
autonòmics o locals derivats del present contracte i qualsevol altra despesa que
resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que es
fixin a aquestes. En particular, seran a càrrec del contractista les liquidacions
corresponents als drets d’autor i propietat intel·lectual a la SGAE o societat que
pertoqui, que es derivin de l’execució del present contracte.
3. Laborals: El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents
en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene al treball.
4. Sanitàries:
•
S’haurà d’obtenir l’autorització sanitària de funcionament d’establiments del
sector de menjars preparats/restauració, segons l’establert al Reial Decret
3484/2000, de 29 de desembre, mitjançant el qual s’estableixen les normes
d’higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats (BOE
núm. 11 de 12/01/2001).
•
No es permetrà la venda de begudes alcohòliques a persones menors de 18
anys.
•
No es permetrà la venda ni subministrament de tabac en el bar del recinte de
conformitat amb l’establert a l’article 21.3.a de la Llei autonòmica 4/2005, de 29
d’abril, sobre drogodependències i altres addicions.
5. Prevenció d’incendis i altres riscs col·lectius:
•
No es permet l’encesa de foguerons ni torrades.
•
Es disposarà de: dos extintors de pols polivalent a la zona de l’escenari + 1 extintor de pols polivalent a la zona del bar municipal.

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Els llocs de venda d’aliments que disposin de punts de cocció (fregidores,
planxes, fogons, etc) hauran de disposar d’un extintor adequat al tipus de foc o
una manta tèrmica.
No es permeten els punts de cocció (fregidores, planxes, fogons, etc) que no
estiguin convenientment homologades.
Si es col·loquen teles o telons als escenaris o tarimes hauran de ser de Clase
1 conformes a la norma UNE-EN 13773.
A l’adjudicatari dels espectacles musicals i dels escenaris s’exigirà la següent
documentació:
Certificat de l'instal·lador de la instal·lació elèctrica i posada en servei a la DG
d'Indústria.
Mesures contra incendis per l'escenari i backstage: extintors (amb revisions en
vigor), senyalitzacions i certificats de reacció al foc de les teles/materials dels
escenaris, si n'és el cas.
Certificat d'estabilitat i seguretat de l'escenari i estructures auxiliars.
Documentació del generador i posada en funcionament a la DG d'Indústria.
Les instal·lacions d’electricitat seran realitzades i com a mínim supervisades
pel personal electricista de la Brigada municipal i compliran en tot moment la
Reglamentació de Baixa Tensió. Independentment de qui sigui el responsable
de la tramitació dels comptadors, s’haurà de complir la instrucció ITC BT 34 del
REBT.
S’hauran de col·locar tanques o proteccions, amb una suficient fixació al paviment, en aquells punts o zones on es puguin produir caigudes per diferències
de nivell.

QUARTA. Execució del contracte de bar.
•

El concessionari restarà obligat a portar com a mínim un llibre registre de despeses i ingressos, havent-se de presentar davant de l’òrgan de contractació
durant els dos mesos següents al de la finalització de les festes patronals memòria del servei indicant com a mínim i de forma detallada, despeses ocasionades, ingressos obtinguts i afluència de gent al bar.

•

Obligacions del contractista:
o

o

o

o

Tractant-se d’un lloc de venda d’aliments o subministrament de
begudes, les persones manipuladores hauran de comptar amb la
corresponent formació per a la manipulació d’aliments.
Destinar les instal·lacions del servei de bar que aporti l’Ajuntament
exclusivament al servei que s’ha pactat i retornar-les en acabar el
contracte en el mateix estat en què les va rebre, fent-se càrrec
concessionari de les despeses de manteniment i dels desperfectes que
es puguin produir a les mateixes.
Proveir-se i instal·lar pel seu compte tota la maquinària i mobiliari
inherent a la instal·lació del bar, sempre d’acord amb l’organització de
les festes als efectes de consensuar els aspectes estètics i
ornamentals.
Efectuar pel seu compte el subministrament de totes les matèries
primeres necessàries per a dur a terme l’explotació del bar.

o

o

o

o
o

o

o

o
o

o

o

El servei de bar garantirà com a mínim l’expedició als usuaris dels
següents productes:
Aigua mineral.
Refrescs dels següents tipus: cola, gasosa, llimonada, taronjada
i tònica.
Sucs de fruites variats.
Cervesa amb i sense alcohol.
Herbes dolces i licors variats.
Begudes alcohòliques del tipus whisky, ginebra, rom i vodka.
Hamburgueses, “pepitos” de llom, “perritos” i entrepans variats.
En qualsevol cas es garantirà que els productes subministrats siguin de
primeres marques sense que en cap supòsit es puguin subministrar
begudes de marques blanques.
En cap supòsit es podran superar els següents preus màxims:
Aigua mineral: 1,20 €.
Refrescs: 1,50 €.
Cervesa: 2,00 €.
Licors sense combinar: 3,00 €.
Licors combinats: 5,00 €.
Perrito: 3,00 €.
Hamburguesa: 3,00 €.
Pepito de llom: 3,50 €.
Serà obligatori tenir a la vista dels usuaris el cartell indicador dels preus
dels serveis.
Realitzar el servei de neteja de tota la instal·lació de bar i del recinte del
“rotllo” d’acord amb les condicions mínimes següents:
Neteja diària de la instal·lació de bar, magatzems i recinte
exterior (“rotllo”).
Col·locació diària de les cadires municipals que s’utilitzaran pel
públic durant les actuacions amb suficient antelació a les
mateixes, procedint a la seva retirada una vegada finalitzades
les mateixes.
Mantenir el servei de bar obert d’acord amb el calendari de
funcionament que confeccionarà l’Àrea de fires i festes de l’Ajuntament
de Marratxí, al qual s’especificaran els horaris d’obertura i tancament.
En qualsevol cas, les instal·lacions de bar hauran de romandre obertes
com a mínim els moments en que hi hagi activitats programades en el
marc de les festes i que es desenvolupin als voltants de Sant Marçal.
Proveir-se i instal·lar com a mínim un extintor de pols polivalent de 6 kg.
tipus ABC així com una farmaciola de primers auxilis.
Contractar per compte del concessionari i sota la seva responsabilitat
tot el personal qualificat necessari per a dur a terme el manteniment i
l’explotació del servei.
En aquest sentit, es fixen com a mínimes la presència de dues
persones al bar durant tot el temps en que romangui obert, reforçant-se
amb un mínim de dues persones més els dies 24, 30 de juny i 1 de juliol
de les 21.00 a 03.00 hores i de les 21.00 a 01.00 la resta de dies.
El contractista restarà obligat a subministrar de franc un mínim de
serveis que es detallen a continuació:
Consumició de menjar i aigua o refresc gratuït per les persones
de guàrdia de l’Ajuntament, de la Policia local, de Protecció civil
o altres serveis municipals relacionats amb l’organització de les
festes, sempre prèvia acreditació de la seva personalitat i amb
un màxim de 10 consumicions globals per dia.
El contractista restarà obligat a subministrar les consumicions a

preu de cost a determinades activitats (amb un màxim de 5
activitats) que es fixaran prèviament per l’Àrea de Fires i Festes.
•

Drets del concessionari.
o

El concessionari gaudirà en l’execució del present contracte dels
següents drets:
Dret a usar el béns de domini públic objecte d’aquesta
concessió sempre que siguin necessaris per a l’execució
dels serveis.
Dret a percebre els ingressos provinents de l’explotació del
bar, sempre amb subjecció als preus màxims autoritzats.
Dret a tenir el monopoli exclusiu en l’explotació de les
activitats de restauració dins del recinte del “rotllo”,
comprometent-se l’Ajuntament a no permetre la instal·lació
de bars, restaurants, màquines expenedores o similars dins
dels terrenys del recinte durant el temps de duració del
contracte.
Dret a un ús diferent o superior dels permesos en el present
plec, sempre prèvia autorització de l’Ajuntament i una
vegada que aquest determini la viabilitat o no dels mateixos.

CINQUENA. Posada en funcionament i inventari de bens.
Amb la signatura del contracte es realitzarà un inventari dels bens mobles propietat
de l’Ajuntament i afectats a la prestació del servei. Aquest material haurà de
reposar-se una vegada finalitzada la vigència del contracte.
Així mateix, per part dels serveis tècnics municipals s’aixecarà acta de l’estat de
lliurament de les instal·lacions, fixant-se en aquest moment els possibles
desperfectes o reparacions que en el supòsit de reparar-se haurien d’anar a càrrec
de l’Ajuntament. En aquest sentit, el concessionari únicament podrà reclamar a
l’Ajuntament el pagament de les reparacions que tinguin causa en el mal estat de
lliurament de les instal·lacions sempre que aquesta circumstància consti
expressament recollida a l’acta esmentada anteriorment.
SISENA. Drets i obligacions de les parts.
El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligat a
indemnitzar dels danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de
l’explotació del servei, excepció feta en el supòsit de que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament. A
l’efecte, el contractista haurà de subscriure una assegurança per respondre dels
riscos derivats de l’execució del contracte (responsabilitat civil) amb una cobertura
mínima per sinistre de 300.000 euros.
Dins les facultats de l’Ajuntament d’inspecció del contracte es trobma també la de
supervisar la facturació de la caixa del servei de bar en qualsevol moment que
l’administració ho consideri oportú, amb possibilitat de comprovar els ingressos
obtenguts i l’afluència de gent al bar. En aquest sentit, el contractista haurà de
facilitar a l’Ajuntament tota la información que se li requeresqui en qualsevol
moment.
Marratxí, 21 d’abril de 2017

