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PLEC DE CONDICIONS SUBHASTA BAR DE LES FESTES 

PATRONALS 2019 
1.OBJECTE  
L'objecte d'aquest Plec és la subhasta de la concessió de l'explotació del 
Servei de Bar de les Festes Patronals  

2. LLOC 
Plaça Nova  

3. TERMINI DE LA CONCESSIÓ  
Els dies que es facin actes a la Plaça Nova durant la durada de les Festes 
Patronals  

4. CONCURSANTS  
Es poden presentar totes aquelles associacions i/o entitats que estiguin 
registrades al Registre Municipal d'Entitats i Associacions de l'Ajuntament de 
Santa Maria del Camí  

5. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI  
a. El concessionari ha de muntar i aportar les barres, geleres i qualsevol tipus 

de maquinària per oferir el servei b.  
b. El concessionari ha d'exercir per sí mateix la concessió i no la pot cedir a 

tercers o traspassar-la sense el consentiment exprés de l'Ajuntament  
c. El concessionari és responsable de la guarda i custòdia de tota la 

maquinària i subministraments que siguin necessaris per a la gestió del 
servei  

d. El concessionari ha de tenir exposats els preus en un lloc visible i 
preferiblement han de ser populars.  

e. El concessionari ha de mantenir obert al públic el servei de bar durant 
l'horari de les actuacions. En acabat ha de retirar les cadires i procedir a la 
neteja diària de la plaça Nova.  

f. El concessionari respondrà als danys causats a tercers com a conseqüència 
de la prestació del Servei.  

g. No es poden alienar béns afectes al servei posats a la seva disposició per 
l'Ajuntament  

h. Tenir una assegurança de responsabilitat civil contractada de la qual n'ha de 
lliurar una còpia a l'Ajuntament  



i. Dins el servei, a més de servir begudes, també s'ha de servir menjar  
j. Un 80% de les persones que atenguin la barra hauran d’assistir al curs 

sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques i de lluita contra la 
violència masclista del programa No i punt, que s’organitzarà des del l’àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament  

k. La concessió només tendrà efectes entre la Corporació municipal i el titular 
d'aquesta, però no alterarà les situacions jurídiques privades entre el 
concessionari i tercers, ni podrà ser invocada per a l'execució o disminució 
de la responsabilitat en què hagi incorregut els titulars de la concessió.  

6. DRETS DEL CONCESSIONARI  
a. En concessionari tendrà dret a utilitzar els béns de domini públic necessaris 

per al servei  
b. El subministrament d'aigua i elèctric necessari per dur a terme el servei  

7. POTESTAT DE L'AJUNTAMENT  
a. L'Ajuntament fiscalitzarà la gestió del concessionari i podrà inspeccionar el 

servei i les seves instal·lacions per comprovar el bon funcionament del 
mateix  

b. L'Ajuntament podrà sancionar el concessionari per la manca de cortesia, 
l'excés d'ocupació o qualsevol altra contravenció del que s'estableixi a la 
normativa vident, arribant al punt de la retirada de la concessió.  

8. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  
A l'annex 1 s'adjunta el model de sol·licitud  

9. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ  
El termini de presentació d'instàncies serà fins al dia 4 de juliol de 2019. Les 
instàncies es poden presentar presencialment al registre de l'Ajuntament, de 
dilluns a divendres, de 9 a 14h o per correu electrònic a 
joventutstamaria@gmail.com.  
A més de la instància, s'ha de presentar:  
• El sobre núm. 1 o document amb el títol 1 amb el DNI del president de 

l'Associació, estatuts de l'Associació i document de registre de l'Associació  
• El sobre núm.2 o document amb el títol 2 ha de fer constar la proposta de 

servei de bar  

10. APERTURA DE PROPOSTES L'apertura de propostes tendrà lloc el dia 5 i 
es comunicarà el mateix dia  

11. ADJUDICACIÓ L'adjudicació de la concessió s'atorgarà a la proposta que 
ofereixi més serveis i a preus més populars  



12. FIANÇA El concessionari dipositarà la quantitat de 100 € com a fiança del 
compliment de les condicions, que seran recuperables, seguint els tràmits 
reglamentaris, una vegada finalitzada la concessió.


