CERTIFICACIÓ
M. Carme Mauri Sales, secretària-interventora accidental de l’Ajuntament de Flix,
CERTIFICO: Que consultats els llibres i documents, la custòdia dels quals és al meu càrrec,
resulta que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 22 de
novembre de 2021 va adoptar, entre altres, el següent acord,

“ APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA
D’ÚS PRIVATIU DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA I SERVEI DE BAR DE LA CARPA INSTAL·LADA A LA PISTA D’ESTIU DE LA UNIÓ SOCIAL DURANT LES FESTES NADALENQUES 2021/2022.
Votació: S’aprova per unanimitat dels assistents.
Antecedents:
1.- L’ Ajuntament de Flix amb motiu de les festes Nadalenques, instal·larà una carpa dins la
Pista d’Estiu de la Unió Social els segü ents dies:
- del dijous 23 de desembre de 2021 fins al 6 de gener de 2022.
2.- Està previst també que en aquest recinte s’instal·li una barra de bar, per donar servei a
la carpa d’hivern, per aquest motiu és necessari atorgar una llicència d’ú s privatiu per
l’explotació de l’esmentada barra.
Fonaments de Dret:
1.- Reglament de Patrimoni aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
A la vista dels anteriors antecedents i Fonaments de Dret, es proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció de la segü ent:
Proposta d’Acord:
1r.- Aprovar les Bases reguladores de l’atorgament de la llicència d’ú s privatiu per
l’explotació de la barra del bar de la carpa d’hivern 2021/2022, que consten com Annex al
present acord.
2n.- Publicitar per tots els mitjans disponibles les esmentades bases: rà dio Flix, pà gina
web, tauler d’anuncis, etc.

Annex
BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA D’US PRIVATIU DE
L’EXPLOTACIÓ DE LA BARRA, (SERVEI DE BAR), DE LA CARPA D’HIVERN PER LES
FESTES DE NADAL DE L’ANY 2021-22
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
É s objecte de les presents bases, la regulació dels criteris que han de servir per a
l’atorgament d’una llicència d’ú s privatiu de l’explotació de la barra del bar de la Carpa que
s’instal·larà al recinte de la pista d’estiu de la Unió Social durant les festes de Nadal
2021/2022.
SEGONA. REQUISITS DELS PETICIONARIS
1. Poden concó rrer a la present convocatò ria les persones físiques i jurídiques que
siguin titulars d'un establiment de concurrència pú blica (bar o establiment
d'hostaleria), sempre que estiguin en possessió dels permisos governatius,
ambientals i sanitaris adients i estiguin al corrent de les seves obligacions
tributà ries
2. Estar al corrent del pagament de les obligacions tributà ries i de les quotes de la
Seguretat Social (mitjançant declaració responsable del participant d’estar al
corrent degudament signada).
3. No ser deutor de l’Ajuntament de Flix.
4. Aportar un compromís per escrit de que en el moment en que s’efectuï la
concessió , en cas de resultar concessionari, aportarà el certificat de pauta
complerta de vacunació de tot el personal que hagi de prestar servei a la barra de
la carpa.
TERCERA. CALENDARI I HORARIS DE FUNCIONAMENT DE LA CARPA
1. La barra estarà oberta durant els dies de funcionament de la carpa d’hivern, que
só n els segü ents:
- 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2021
- 5 de gener de 2022
Per als dies en que l'Ajuntament no té previst organitzar cap revetlla a la carpa, a dia d'avui
no hi ha cap entitat que hagi confirmat organitzar cap activitat, però en cas de que una
entitat, prèvia autorització de l’Ajuntament, organitzi alguna activitat, el titular de la
llicència d'explotació de la barra haurà de prestar el servei.

L’adjudicatari de la llicència podrà organitzar-ne alguna activitat els dies que quedin lliures
al seu risc i ventura.
2. L’horari de la carpa serà , com a regla general, des de les 0 hores fins a les 6 hores,
amb la possibilitat d’ampliar o reduir aquest horari determinats dies, sempre
d’acord amb la normativa vigent sobre horaris mà xims d’obertura d’establiments i
la normativa relativa a la Covid-19 que sigui vigent durant les dades d’obertura de
la carpa . En cas d’activitat a la tarda, l’horari seria des de les 17 fins a les 21 hores,
amb la possibilitat de modificació a acordar entre el titular de la barra i
l’organitzador de l’activitat.
QUARTA. CRITERIS DE FUNCIONAMENT DE LA BARRA DE LA CARPA
1. L’adjudicatari haurà de pagar un cà non mínim de 1.500,00.- € euros. Aquest
cà non ha de ser millorat per l’oferta presentada pels participants en el
procediment d’atorgament d’aquesta llicència per l’explotació de la barra.
2. L’adjudicatari haurà d’oferir les seves consumicions a un preu que vagi en
consonà ncia amb als fixats per la majoria d’establiments del municipi que
ofereixen consumicions del mateix tipus. A aquest efecte caldrà que
l’adjudicatari, abans d’iniciar l’explotació , presenti a l’Ajuntament una
relació dels productes que oferirà al consumidor amb els seus preus
corresponents.
3. Caldrà rebutjar el subministrament de begudes alcohò liques a les persones
que presentin símptomes evidents d’embriaguesa, i es prohibeix totalment
el subministrament de begudes alcohò liques a persones menors d’edat,
havent-se de complir en aquest punt la legislació vigent.
4. L’explotació de la barra s’ha de realitzar efectivament i personalment per la
persona física o jurídica adjudicatà ria del dret. Es prohibeix expressament
qualsevol fó rmula de traspà s, arrendament, subarrendament, etc., que
comporti l’explotació de la carpa per persones diferents de l’adjudicatà ria.
5. Subscriure efectivament, tot abonant la prima corresponent, una pò lissa
d'assegurança que asseguri suficientment els danys personals i materials
que es puguin causar amb motiu del funcionament de l'activitat. S'haurà
d'exhibir a l’Ajuntament la pò lissa i el rebut acreditatiu del pagament de la
prima.
6. Seran també obligacions de l’adjudicatari:
a) Fer-se cà rrec del subministrament de gasoil per a la calefacció .
b) Efectuar la neteja de l’interior de la carpa i de l’exterior dins del recinte de la
pista.
c) Neteja del W.C. i reposició de material dels WC de la pista: caldrà que hi hagi
sabó de mans i paper higiènic durant tota la nit, per la qual cosa s'haurà de reposar
quan calgui.
d) Material Covid-19: gel hidroalcohò lic i desinfectant per netejar espais

e) Presentar un Pla de neteja de tots els dies d'obertura de la carpa, on constin els
horaris i la freqü ència prevista de neteja dels serveis higiènics.
3. L’Ajuntament de Flix facilitarà la presa de llum al contractant.
CINQUENA. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
1. Cada participant només podrà presentar una oferta.
2. La presentació d’una oferta comporta l’acceptació d’aquestes bases i el seu
compliment en cas de ser l’elegit.
3. Els participants hauran d’acreditar els compliment dels requisits dels
peticionaris (clà usula segona) en un sobre degudament tancat que posi:
“DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS PER PARTICIPAR EN EL
CONCURS CONVOCAT PER L’ATORGAMENT DE LA LLICÈ NCIA D’Ú S
PRIVATIU PER L’EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE LA CARPA A LES FESTES
NADALENQUES 2021/2022”.
4. Els participants posaran en un altre sobre que posi “OFERTA ECONÒ MICA
PER LA LLICÈ NCIA D’Ú S PRIVATIU PER L’EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE LA
CARPA A LES FESTES NADALENQUES 2021/2022”, l’oferta per ells
presentada respecte als segü ents criteris:



Cà non ofertat
Experiència acreditada.

SISENA. CRITERIS VALORABLES I PUNTUACIÓ
1. Cà non: fins 30 punts. La millor proposta serà valorada amb 30 punts, sent
valorades la resta de propostes amb carà cter proporcional.
2. Experiència: es valorarà amb un mà xim de 5 punts l’experiència
professional en serveis anà legs al que es prestarà a la barra de la carpa.
SETENA. TERMINI DEL CONTRACTE
El termini del present contracte serà igual al termini d’obertura de la carpa:
- del 23 de desembre de 2021 fins al 6 de gener de 2022, ambdó s inclosos.
VUITENA. PUBLICITAT
Una vegada aprovades les presents bases per la Junta de Govern Local, seran objecte de
publicitat al tauler d’anuncis de la Corporació , pà gina web de l’Ajuntament i rà dio
municipal.
NOVENA. TERMINI I LLOC PER A PRESENTAR LA INSCRIPCIÓ

Els/les participants podran presentar les seves ofertes fins al dia 8 de desembre de 2021
en el Registre General de Documents de l’Ajuntament de Flix situat al carrer Major, 18.
DESENA. ÒRGAN COMPETENT PER A ATORGAR LA LLICÈNCIA I FORMA DE
PAGAMENT.
L’ò rgan competent per atorgar la llicència serà la Junta de Govern, a proposta de la
Regidoria de Festes i Tradicions.
El termini de pagament del cà non serà el segü ent:
- 10 de gener de 2022
ONZENA. DRET SUPLETORI.
En tot el no previst per la presents Bases, serà d'aplicació el Reglament de Patrimoni
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals.
DOTZENA. INTERPRETACIÓ.
L’Ajuntament de Flix resta facultat per a resoldre els dubtes que susciti la interpretació
d'aquestes condicions, així com per a suplir les llacunes i omissions que presentin. ”
I per a fer-ne constància, als efectes oportuns, lliuro i signo, la present certificació, d’ordre i
amb el vist i plau del Sr. Batlle-president, fent constar expressament la reserva i advertiment
a que fa referència l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Signat: M. Carme Mauri Sales, secretària-interventora accidental; Vist i Plau, Francesc
Barbero Escrivà, Batlle-President de l’Ajuntament de Flix
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

