
 

CONDICIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DE 
LA  GESTIÓ  DEL  BAR  I  LES  ACTIVITATS  DE  L'ENVELAT  MUNICIPAL  MITJANÇANT 
L'ATORGAMENT  D'AUTORITZACIÓ  DEMANIAL  DURANT  LA  CELEBRACIÓ  DE  LA 
FESTES DE NADAL, CAP D'ANY, REIS MAGS, FESTES PATRONALS DE SANT ANTONI I 
CARNAVAL.

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte de la licitació i règim jurídic.

L'objecte d'aquest procediment és l'adjudicació de la gestió de bar i les activitats de l'envelat 

municipal de Sant Antoni de Portmany mitjançant l'atorgament de la corresponent autorització 

demanial, des del 14 de desembre de 2018 fins al 17 de febrer de 2019, tot i que l'Ajuntament 

pot autoritzar uns terminis majors dels previstos anteriorment, segons la programació prevista.

El règim jurídic aplicable és el contingut en els articles 124 i següents de la Llei 20/2006, de 15 

de desembre,  municipal  i  de règim local  de les Illes Balears, reguladors dels "Béns de les 

entitats locals" i 75 i següents del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 

Reglament  de  Béns  de  les  Entitats  Locals,  així  com  aquestes  condicions 

econòmic-administratives i tècniques i la resta de normativa aplicable.

S'exclou de l'àmbit d'aplicació d'aquest procediment el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 13 de 

novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  en 

tractar-se d'un contracte exclòs en els termes de l'article 4.1.o) de l'esmentat text refós, excepte 

en aquells aspectes en els quals aquest plec es remeti expressament a aquesta normativa.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de selecció i criteris d'adjudicació.

Poden presentar-hi  proposició  totes  les  associacions  veïnals  oficialment  registrades  a  Sant 

Antoni de Portmany que hi estiguin interessades.

Per a la valoració de les proposicions s'atendrà a un únic criteri d'adjudicació, el preu, fixant-se 

en la quantitat de 2.000€.

-. El preu de licitació ofert, ha de partir de la quantitat mínima de 2.000 euros a l'alça.

CLÀUSULA TERCERA. Acreditació de l'aptitud per ser adjudicatari de l'autorització.

Poden presentar ofertes les associacions de vesins, socioculturals o esportives del municipi de 

Sant Antoni de Portmany sempre que estiguin vàlidament constituïdes i inscrites en el Registre  

d'Associacions municipal com a mínim tres mesos abans de la publicació d'aquestes Bases.

CLÀUSULA QUARTA. Presentació de proposicions i documentació administrativa.

Les proposicions es presentaran en el Registre general de l'Ajuntament, situat al Passeig del 

Mar, 16, en un termini de 7 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de publicació del  

corresponent anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal www.santantoni.net.

 



 

La presentació d'una proposició suposa que els participants accepten de forma incondicionada 

les clàusules d'aquest document.

Les proposicions per prendre part en el procés s'han de presentar en dos sobres tancats, en 

cada un dels quals es farà constar la denominació de cada sobre i la llegenda «Proposició per a 

licitar l'autorització demanial per a la gestió del bar de l'envelat municipal». Han d'estar signats 

pel candidat o el seu representant legal i fer-hi constar també el seu nom, llinatges, telèfon i una 

adreça electrònica per a notificacions. La denominació dels sobres és la següent:

- Sobre “A”: Documentació administrativa.

- Sobre “B”: Proposició econòmica.

Els documents que ha d'incloure cada sobre han de ser originals o còpies autenticades, d'acord  

amb la legislació vigent.

Dins de cada sobre ha d'haver-hi  els següents documents, així  com una relació numerada 

d'aquests:

SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l'associació o sol·licitud que l'Ajuntament 

ho comprovi.

b) Documents que acreditin la representació.

 Els que compareguin o signin proposicions en nom d'un altre, han de presentar una 

còpia notarial del poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació.

 Igualment, la persona amb poder validat a efectes de representació, ha d'acompanyar 

fotocòpia  compulsada  administrativament  o  testimoni  notarial  del  seu  document 

nacional d'identitat.

c)  Declaració responsable,  segons el  model  que conté l'annex II,  de no concórrer  en una 

prohibició per contractar de les recollides en l'article 60 del Text refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 , de 14 de novembre i d'estar al  

corrent de pagament, si escau, de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions  

tributàries amb l'Estat i l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

d) Una adreça electrònica en què efectuar les notificacions.

SOBRE “B”: PROPOSICIÓ ECONÒMICA

a) Proposició econòmica.

Es presentarà conforme al següent model:

«Sr. __________________________________________, amb adreça de correu electrònic a 

efectes  de  notificacions  _________________________________,  amb  DNI  núm. 

_____________________________________,  actuant  en  representació  de  l'Entitat 

____________________________________________________________________________

__________, amb CIF núm. _________________________, assabentat del procés de selecció 

per a l'adjudicació de la gestió del bar de l'envelat municipal mitjançant l'autorització demanial 

 



 

anunciat al tauler de l'Ajuntament i en el web municipal faig constar que conec les condicions 

economicoadministratives  i  tècniques  que  serveix  de  base  a  l'adjudicació  i  l'accepto 

íntegrament,  prenent  part  de  la  licitació  i  comprometent-me  a  l'aportació  de 

_____________________ euros en concepte de taxa d'autorització.

_________________________, a _____ de _____________ de 20___.

Signatura del candidat "

CLÀUSULA CINQUENA. Pagament de la taxa.

L'associació  guanyadora  ha  d'ingressar  el  preu  total  de  l'import  d'adjudicació  oferit  a  la 

tresoreria municipal en el termini de 5 dies comptadors des de la notificació de l'esmentada 

adjudicació.

CLÀUSULA SISENA. Garanties.

No s'exigeix cap garantia.

CLÀUSULA SETENA. Criteris d'adjudicació

L'autorització s'adjudicarà al candidat que presenti l'oferta l'import de la qual sigui el més elevat.

CLÀUSULA VUITENA. Comissió d'avaluació

Amb la finalitat de valorar les ofertes, es constituirà una Comissió d'Avaluació formada pels 

següents membres:

Raúl Diaz Guerrero, Regidor de  Festes.

Joaquin Granero, Secretari de l'Ajuntament.

Felisa Palacios, Encarregada de Activitats Culturals.

Lucia Torres, Tècnica de Joventut.

CLÀUSULA NOVENA. Obertura de proposicions.

La Comissió d'Avaluació procedirà a l'obertura dels Sobres «A» i qualificarà la documentació 

administrativa continguda en aquests.

Si  calgués,  la  Comissió  pot  concedir  un  termini  no  superior  a  3  dies  perquè  el  licitador 

corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada. 

En cas que no hi hagués defectes esmenables, la Comissió d'Avaluació procedirà a l'obertura  

del sobre B, i a la vista de les ofertes presentades pels candidats, proposarà com a adjudicatari  

de  l'autorització  demanial  al  licitador  que  hagi  presentat  l'oferta  econòmicament  més 

avantatjosa.

 



 

CLÀUSULA DESENA. Requeriment de documentació.

En l'acte de proposta d'adjudicació,  la Comissió d'Avaluació requerirà al  candidat  que hagi  

presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa que presenti la següent documentació, dins 

del termini de dos dies hàbils comptadors des de l'endemà del requeriment:

 Justificant de la realització del pagament del preu del contracte.

 Certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 Qualsevol altra documentació que siguin requerida per l'Administració contractant.

Cas de no presentar aquesta documentació en el termini indicat, el candidat perdria el seu dret  

a la formalització del contracte i es procediria d'igual manera amb el segon o ulteriors oferents.

CLÀUSULA ONZENA. Adjudicació de la llicència.

Rebuda la documentació sol·licitada, s'adjudicarà la llicència dins dels dos dies següents a la 

recepció de la documentació mitjançant acord de l'òrgan competent.

En cas de no realitzar-se el pagament en la data indicada en la clàusula cinquena, el contracte 

serà adjudicat al candidat que hagués formulat la segona oferta econòmica més avantatjosa, i  

així successivament.

CLÀUSULA DOTZENA. Drets i obligacions del titular de la llicència.

Els drets i obligacions del titular de la llicència són els que neixen d'aquest Plec, que té caràcter  

contractual i de la llicència atorgada pel Municipi, així com els derivats de la legislació aplicable.

El titular de la llicència s'ha de fer càrrec: 

 Del servei  de bar, de la vigilància i manteniment general de l'envelat des del 14 de 

desembre de 2018 fins a la fi de les festes de Sant Antoni 17 de febrer de 2019, i hi ha 

la possibilitat que aquestes dates variïn depenent de la programació de l'Ajuntament.

 Del  personal,  les  compres  i  els  proveïdors,  així  com  atendre  els  cobraments  i 

pagaments, la neteja i ordre del recinte, la col·locació de taules i cadires, les despeses 

del servei de catèring dels artistes convidats, així com de la decoració i l'ambientació 

singular de cadascun dels actes que l'Ajuntament organitza.

Pel  que fa a les activitats i  actuacions que es duguin a terme a l'envelat municipal  dins el  

programa de festes, el titular de la llicència ha d'assumir les següents obligacions:

A) Recollida i vigilància dels regals dels Reis Mags el dia  de la cavalcada (5 de gener), de 

15.00 a 21.00 h, aproximadament.

 



 

B) Organització de les següents Festes:

 Hippie Flower (12 de gener), de 21 a 05 hores, incloent llums, decoració, actuacions a 

l'interior  de  l'envelat  i  altres  qüestions  que  l'Ajuntament  determini  i  que  siguin 

necessàries per a la realització de l'esdeveniment.

 Festa dels 80 i els 90 (26 de gener), de 21 a 05 h, incloent llums, decoració, actuacions  

a  l'interior  de  l'envelat  i  altres  qüestions  que  l'Ajuntament  determini  que  siguin 

necessàries per a la realització de l'esdeveniment. 

 Guateque  (2  de  febrer),  de  21  a  05  h,  incloent  decoració  i  altres  qüestions  que 

l'Ajuntament determini i que siguin necessàries per a la realització de l'esdeveniment.

C) Observar i complir la normativa en matèria de consum i venda de begudes alcohòliques i de 

consum de substàncies prohibides.

Finalment, el titular de la llicència  haurà de complir  amb les mesures correctores que detalli 

l'Ajuntament.

CLÀUSULA TRETZENA. Altres condicions.

Totes les festes i actuacions s'han de planificar i executar sota la supervisió de l'Ajuntament i 

poden estar subjectes a canvis d'aquest. 

S'ha de respectar l'objecte de l'autorització i no es pot destinar el bar a altres activitats que les 

pròpies, llevat que comptin amb preceptiva autorització municipal.  El  local  s'ha d'ajustar als 

horaris que l'Ajuntament estableixi en la programació de festes i, en tot cas, a la normativa 

reguladora dels horaris que resulta d'aplicació.

Queda expressament  prohibit  el  subarrendament  de l'adjudicació  descrita.  En cas  contrari, 

l'autorització quedaria automàticament anul·lada.

En finalitzar la vigència de l'autorització, l'adjudicatari ha d'abandonar les instal·lacions sense 

que l'Ajuntament li ho hagi notificar.

Els preus màxims de les consumicions són els estipulats per l'Ajuntament i que es recullen en 

l'annex I. La llista de preus ha d'estar exposada ben visible en diversos punts del recinte.

L'Ajuntament queda obligat  a mantenir  l'adjudicatari  de l'autorització en l'ús i  gaudi  del  dret 

concedit i no serà responsable de la manca de pagament als proveïdors, ni dels deterioraments 

o robatoris que es puguin cometre a l'envelat.

 



 

L'Ajuntament es fa càrrec de:

 La instal·lació de l'envelat municipal.

 La il·luminació general de l'envelat.

 La instal·lació de l'escenari.

CLÀUSULA CATORZENA. Recursos administratius i jurisdiccionals.

Els acords corresponents de l'òrgan que adjudiqui la llicència posen fi a la via administrativa i  

són immediatament executius. Contra aquests acords pot interposar-s'hi recurs potestatiu de 

reposició, de conformitat amb la Llei  de règim jurídic de les administracions públiques i del  

procediment administratiu comú, en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que el va dictar, 

o recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que disposa la Llei reguladora de l'esmentada 

jurisdicció, davant el Jutjat del contenciós administratiu que correspongui, en el termini de dos 

mesos comptadors a partir de la notificació de l'acord. 

 



 

ANNEX  I
LLISTAT  DE PREUS  MÀXIMS PER L’ EXECUCIÓ  DEL CONTRACTE. PRODUCTES MÍNIMS

Agua 1,00  
Agua con gas 1,50  
Refresco         1,50 (2,00 a la nit)  
Tónica        1,50 (2,00 a la nit)    
zumo        1,50 (2,00 a la nit)    
Lacao 2,00  
Café 1,00  
Café cortado 1,00  
Café con leche 1,20  
Infusión 1,00  
Carajillo Brandi 1,50  
Carajillo whisky 2,00  
Caña 0,25 l. 2,00  
Cerveza 0,20 l. 2,00  
Cerveza botella 0,33 l. 2,50  
Cerveza sin alcohol 2,00  
Red bull 3,00  
Copa whisky 3,00  
Combinado 5,00  
Combinado con  redbull 5,50
Copa de Bailey’s 2,50  
Copa de hierbas 2,50  
Copa de coñac 2,50  
Chupito 2,00  
Aperitivo 3,00  
Copa de vino 2,00  
Botella de vino negro 10,00  
Botella de vino blanco 10,00  
Cava Benjamin 4,00  
Botella cava económico 12,00  
Botella cava de marca 18,00  
Botella de cava Gran Reserva 30,00  

 



 

ANNEX II 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR SOTMÈS  EN SUPÒSIT DE PROHIBICIÓ DE 
CONTRACTAR  I  D'ESTAR  AL CORRENT EN  EL COMPLIMENT DE  LES  OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL.

Sr../Sra.…..............................................................................................................,  amb  DNI 
nombre …........................................, en nom propi o en representació de l'empresa/associació 
…................................................................................................................,  amb  CIF  nombre 
…...............................,

DECLARA:

Que l'associació a la qual representa no es troba sotmès en cap de les circumstàncies que 
determinen la  prohibició de contractar  amb l'Administració  previstes  en l'article  60 del  Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre.

Així mateix, declara que l'associació a la qual representa es troba al corrent del compliment de 
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i (ha  
de marcar-se la casella corresponent)

□ Adjunta a aquesta declaració els corresponents certificats acreditatius.

□ Es  compromet  a  lliurar  els  certificats  acreditatius al  moment  en què siguin requerits  per  
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

□  Autoritza  a  l'Ajuntament  de  Sant  Antoni  de  Portmany  a  sol·licitar  informació  relativa  al  
compliment  de  les  obligacions  fiscals  a  les  quals  es  refereixen  les  presents  condicions 
econòmic-administratives i tècniques.

Sant Antoni de Portmany, .........de .................... de 2018

Signatura……………………. 
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