DECRET DE L'ALCALDE PRESIDENT DEL M.I. AJUNTAMENT DE DÉNIA
VICENT GRIMALT BORONAT

ANTECEDENTS DE FET

ÚNIC.- És tradicional en la nostra ciutat la celebració d'una fira durant el pont
d'octubre, enguany se l’ha denominada Fira de la Tardor i atesa la brevetat de temps i
amb la finalitat de garantir-ne la celebració i realització amb garanties suficients de
seguretat, és convenient que aquest servei es preste per una empresa o associació
dedicada a aquestes finalitats i amb experiència.

A més, s'han valorat aquests serveis en 5.000 euros més IVA, per la qual cosa per a la
seua adjudicació es realitzarà un contracte menor, d'acord amb l'establit en el Reial
decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector
Públic.

FONAMENTS DE DRET
I.- Llei 7/85, de 2 de juliol, Reguladora de les Bases de Règim Local.
II.- Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de
les Entitats Locals.
III.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
IV.- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
V.- Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, del Parlament Europeu i del
Consell.
VI.- Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servei i el
seu exercici.
VII.- Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula la venda no
sedentària a la Comunitat Valenciana.
VIII.- Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat
Valenciana.
IX.- Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per l'ocupació del domini públic.
X.- El Reial decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i la Directiva 2014/24 UE, concretament l'article 138 del
citat text legal, que regula els contractes menors, per raó de l'import benvolgut
d'aquest contracte, 5.000 euros sense IVA.

En atenció a l'exposat
RESOLC

PRIMER.- Aprovar la contractació de l'organització i realització de la FIRA DE LA
TARDOR, mitjançant contractació menor per raó del preu del contracte, que ascendeix
a 5.000 euros més IVA.
SEGON.- Que s'anuncie en la web municipal i se sol·licite participació de les empreses
que han realitzat ja aquest servei per a l'Ajuntament o s'han presentat com a licitadors
anteriorment i les dades dels quals té aquest Ajuntament.
TERCER.- Que el termini de presentació d'ofertes serà des del dia de la seua
publicació
fins
al
dia
18
de
setembre
a
les
14
hores.
QUART.- Tant els requisits de capacitat per a contractar com el projecte o proposta es
presentaran en sobre tancat en el Registre General d'aquest Ajuntament o per
qualsevol
altra
forma
de
les
previstes
en
la
llei
39/2015.
CINQUÈ.- Aprovar les bases que regeixen aquesta fira tradicional i la prestació del
servei i que s'adjunten com a annex a aquesta resolució. Tot açò sense perjudici de
l'aplicació de l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació de la Via Pública d'aquest
Ajuntament.
SISÈ.- Sol·licitar informe de la Policia Local així com de Governació pel que fa a la
seguretat de l'esdeveniment i als requisits de l'ocupació de la via pública.
SETÈ.- Sol·licitar informe a l'Enginyera Tècnica Industrial pel que fa a la instal·lació
elèctrica
de
les
parades.
VUITÈ.- Sol·licitar informe a l'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, en relació amb la
concreta col·locació de les casetes expositores en el carrer del Marqués de Campo.

ANNEX I
BASES

Primera.- És objecte d'aquesta contractació la realització i organització de la Fira de la
Tardor, durant els dies 6 al 9 d'octubre pròxims.
Segona.- El lloc de celebració serà el carrer del Marqués de Campo, havent-se
d'instal·lar les parades en el centre del carrer, segons instruccions del tècnic de
l'ajuntament. L'horari serà d’11 a 21 h durant els dies 6 al 9 d'octubre.
Tercera.- Totes les parades a instal·lar deuen ser de productes ecològics, naturals i/o
artesans, sempre relacionats amb l'alimentació i salut. Igualment podran instal·lar-se
puestos d'oficis artesans tradicionals de la comarca, sent l'adjudicatari l'encarregat de
la seua selecció, havent de presentar abans de l'adjudicació un llistat amb les parades

a instal·lar, acompanyat de la documentació, amb referència a cadascuna de les
parades:
- Documentació que acredite l'alta en el règim que corresponga de la Seguretat Social,
així com l'alta en el cens d'obligats tributaris.
- Permís de residència i treball en el cas d'expositors estrangers.
- Acreditació que l'entitat adjudicatària té autorització per a actuar en nom de cadascun
dels expositors i que tots els participants han pagat la taxa per ocupació de la via
pública.
- Es reservarà un mínim d'un 10 per cent del nombre total de parades per a artesans
de la comarca.
Quarta.- L'adjudicatari haurà de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries
i de Seguretat Social, així com tenir experiència en l'organització d'aquest tipus de fires
i tenir capacitat per a contractar amb l'administració, havent de presentar declaració
responsable segons model annex. A més haurà de disposar d'un segur de
responsabilitat civil que cobrisca els riscos de la fira durant la seua celebració, per
import d'1.000.000 d'euros.
Cinquena.- Cada empresa o particular participant tindrà exposat en la parada, en un
panell per a informació pública, la següent informació:
- Dades completes de l'empresa o persona física (NOM, ADREÇA, CIF i representant)
- Procedència del producte
- Nombre de registre sanitari dels productes.
- Per al cas que siguen productes ecològics, certificat o etiqueta.
- Fulles de reclamacions.
- Informació del segur de responsabilitat civil que disposen.
Sexta.- L'adjudicatari cuidarà que tots els posats participants reunisquen els requisits
per a poder realitzar venda no sedentària i procurarà que hi haja diversitat en les
parades quedant prohibida la venda de productes de segona mà.
Setena.- En el projecte o proposta a presentar s'haurà d'especificar les activitats
lúdiques i d'entreteniment, així com la realització de tallers i oficis participatius o
demostratius.
Serà obligació de l'adjudicatari les activitats d'animació proposades, i per al cas que
anaren
de
pagament,
haurà
d'especificar-ho
en
la
seua
oferta.
Igualment l'adjudicatari haurà d'assumir les eventuals despeses referents a drets
d'autor que pogueren derivar-se de l'execució del programa d'activitats.
Octava.-

No

s'admeten

activitats

pròpies

de

bars

i

cafeteries.

Novena.-L'adjudicatari haurà de presentar accions publicitàries de la Fira que hagen
format part de la seua oferta.
Entre aquestes accions haurà d'incloure's necessàriament l'elaboració, disseny i
impressió d'un cartell de difusió de l'esdeveniment, així com d'un programa de mà,
amb descripció de la Fira i indicació de les activitats previstes per a cada dia del
mercat. Aquest material haurà de realitzar-se necessàriament en valencià i en castellà
i haurà d'incloure el logotip de l'Ajuntament juntament amb el de Dénia, Ciutat Creativa
de la Gastronomia, havent de comptar amb l'autorització de l'Ajuntament.
A més, l'Ajuntament realitzarà també una difusió d'aquest esdeveniment.
Desena.- L'ús de megafonia i aparells musicals haurà de respectar els límits sonors
establits per l'Ordenança corresponent.
Onzena.- Seran de compte de l'adjudicatari totes les despeses de muntatge i
desmuntatge, així com els de connexió, posada en funcionament i consum d'aigua i
energia elèctrica. En finalitzar la instal·lació i abans de l'obertura de la Fira, hauran de
presentar certificat expedit per tècnic competent relatiu a la seguretat de l'equip elèctric
i de les casetes o instal·lacions.
Hauran de disposar d'un servei d'electricistes i manteniment de guarda, de tal manera
que puguen resoldre's amb immediatesa qualssevol problemes que pogueren impedir
el normal desenvolupament de les activitats objecte del present esdeveniment. A
aquests efectes, l'Ajuntament posarà a la disposició de l'adjudicatari les preses d'aigua
que siguen necessàries.
Dotzena.- L'entitat organitzadora assumeix l'obligació d'adoptar les mesures
necessàries per a evitar embrutar els espais l'ocupació dels quals s'autoritza, així com
netejar amb la freqüència adequada la zona afectada i retirar els materials residuals.
Tretzena.- L'entitat adjudicatària ha de comptar amb un servei de vigilància durant tots
els dies de la fira, cobrirà almenys l'horari en què l'activitat es trobe tancada. La
contractació d'aquest servei haurà de realitzar-se amb una empresa de seguretat i
vigilància legalment constituïda i autoritzada.
Catorzena.- D'aquesta contractació s'informarà a les Forces i Cossos de Seguretat
amb la suficient antelació.
Quinzena.- Tots i cadascun dels elements que conformen les instal·lacions
autoritzades a instal·lar, hauran de comptar amb la normativa vigent en matèria de
seguretat i prevenció d'incendis, sent responsabilitat de l'adjudicatari donar compliment
a les mateixes.

ANNEX II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LICITAR
Apellidos y nombre:

DNI/NIE:

En representación de la empresa
Nombre o razón social:

CIF:

Dirección Notificaciones:
E‐mail Notificaciones:
Localidad:

C.P.:

Telf:

COMPARECE:
Ante el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Dénia y, conociendo el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Técnicas obrantes en el expediente de Contratación de
_________________________________________________________________
,
de
conformidad con lo previsto en el art. 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), en su redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización,
DECLARA:
Bajo su responsabilidad:
Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el
artículo 60 de TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre, y se encuentra al corriente en sus
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y Ayuntamiento de Dénia.
Que reúne los requisitos de capacidad establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.
Que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica exigidos en los
pliegos.
Que se compromete a presentar la póliza de seguro establecida en los pliegos.
Y para que así conste y surta sus efectos ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de
Dénia, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146.4 del TRLCSP, firma la presente,
Dénia, a

de

de 2

Firmado:
NOTA:
- Esta declaración no sustituye, al compromiso de constitución en UTE, según el art. 59‐TRLCSP, a la declaración
de pertenencia a un mismo grupo de conformidad con el art. 86 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas o a cualquiera otros documentos preceptivos no contemplados en

-

el art. 146.1 del TRLCSP, en las licitaciones públicas, que deberán adjuntarse a la misma en caso de su
procedencia.
Esta declaración se hace en virtud de lo establecido en el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo
conocedores del mismo.

ANNEX III
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

MODELO DE PROPOSICIÓN

D/D.ª ………….……………………………………… con domicilio en ……………., C/
……………………. Nº ………, D.N.I. nº ………………. expedido en …...………., con
fecha ……….., en nombre propio (o en representación de …………………………, con
domicilio en ..................................., C.I.F. ......................), enterado/a del expediente de
contratación menor de la organización de la Fira de la Tardor, tomo parte en la misma
comprometiéndome a cumplir con lo establecido en las bases y aceptando
íntegramente,

realizando

la

totalidad

de

la

misma

……………………………….. €.

Dénia, …….. de ..............................de 2017.

(Fecha y firma del licitador)

por

un

total

de

