PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ DE SERVEIS D’EXPLOTACIÓ DEL RESTAURANT GAUDI CENTRE

Clàusula 1. Objecte del contracte i règim jurídic
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA, en endavant REDESSA, societat de capital
íntegrament públic, fa públic el present Plec de clàusules que han de regir l’explotació de
l’espai de restauració vinculat al “Gaudí Centre Reus”.
Atesa la propietat de l’immoble, l’Ajuntament de Reus mantindrà les potestats administratives
previstes en el Reglament del Patrimoni dels ens Locals de Catalunya.
Entre Ajuntament de Reus i Redessa existeix conveni signat entre les parts, pel qual
s’encomana la gestió i explotació de l’espai “Gaudí Centre Reus”. Així mateix, s’ha signat
una addenda al referit conveni en data 11 de març de 2020, pel qual es prorroga la seva
durada fins a 31 de desembre de 2035.
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L’objecte del contracte és la concessió del servei d’explotació del restaurant GAUDÍ CENTRE
REUS, ubicat a la Plaça Mercadal, 3, 4a planta, de Reus.
Per a l’explotació de l’activitat, l’adjudicatària disposarà, en règim de cessió, dels metres
quadrats, equipament, instal·lacions, cuina, mobiliari, consignats al Plec de prescripcions
tècniques adjuntat com ANNEX 1.
A la finalització del contracte aquestes hauran de trobar-se en perfecte estat de
conservació i funcionament, assumint l’adjudicatària les despeses de conservació. Els
elements fungibles i de l’utillatge (plats, olles, paelles i similars) i altres estris de cuina aniran
exclusivament a càrrec de l’empresa adjudicatària.
D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant, LCSP), l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots atès que
es tracta d’un únic espai que dóna servei a tot el restaurant que es configura com una
única unitat funcional susceptibles d’explotació i aprofitament.
D’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, que
modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el
Vocabulari Comú de Contractes públics, el codi CPV és 55000000-0 Serveis comercials al
por menor d’hoteleria i restauració.
El present Plec, aplica els principis de la contractació respecte la publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat i el principi d’igualtat i no discriminació.
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Respecte el règim jurídic, aquest contracte té naturalesa privada i se sotmet en quant a la
seva preparació i adjudicació a la LCSP i la normativa de desenvolupament i es tipifica
com a contracte de concessió de serveis d’acord amb les previsions de l’article 15 i 284 i
següents de la LCSP. Pel que fa als efectes i extinció se sotmet al Dret Privat, a excepció
d’allò previst a la mateixa LCSP.
De conformitat a l’article 15.2 LCSP, el dret d’explotació del present servei implica la
transferència a la concessionària del risc operacional, incloent el risc de demanda i
subministrament, entenent-se per risc de demanda el que es deu a la demanda real dels
serveis objecte d’aquest contracte i per risc de subministrament el relatiu al
subministrament dels serveis objecte d’aquest contracte.
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La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest Plec
de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, i la
documentació complementària i annexa, així com tota la documentació relacionada i
existent fins a l’adjudicació.
L’adjudicatari haurà de gestionar i explotar el espai que li sigui adjudicat d’acord amb les
regles del present plec, tenint en compte que els contractes que s’hagin de formalitzar per
donar compliment al contingut del present plec no suposaran, en cap cas, relació laboral,
ni estatutària entre REDESSA i l’adjudicatari, o el personal d’aquest últim, essent aquest
l’únic responsable del compliment de totes les obligacions laborals, de seguretat social i,
qualsevol altre que li corresponguin.
De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
s’informa que es compleixen els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Clàusula 2. Règim econòmic-financer de la concessió i valor estimat del contracte.
Aquesta concessió serà a risc i ventura del concessionari d’acord amb l’article 285.1.c) LCSP.
El dret d’explotació del servei implica l’assumpció del risc operacional per la contractista,
tal com preveu l’article 15.2 LCSP.
D’acord amb l’article 285.2 LCSP, es disposa d’un estudi de viabilitat, el qual s’adjunta com
ANNEX 7 en el qual es contempla l’equilibri de la concessió als únics efectes de ser previsió
orientativa del cost del contracte i possible rendibilitat econòmica de la concessió.
Dins els ingressos s’inclouen els preus cobrats als usuaris durant l’explotació de la concessió.
Dins les despeses s’inclouen les despeses directes com són el cànon a satisfer a REDESSA i
les derivades dels serveis prestats als usuaris com les despeses de personal, proveïments,
treballs per altres empreses, subministraments i d’altres. També les despeses indirectes en
concepte de despeses generals de la concessionària i de benefici de la contractista, sobre
els ingressos.
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El valor estimat (VEC) del contracte és 5.249.896,67 € (IVA exclòs), segons l’establert a l’article
101.1.b LCSP, tenint en compte l’import net de la xifra de negocis.
Clàusula 3. Cànon, forma de pagament i revisió.
El cànon que s’estableix per a la explotació del espai de restauració és d’un mínim de 2.000
euros mensuals més l’IVA corresponent (preu tipus), sempre referit a un any natural.
Tenint en compte que resulta necessària la realització de determinades obres per a
l’adequació del restaurant, s’estableix un període de carència de pagament de renda dels
24 primers mesos, a contar des de la data de la signatura del contracte.
Els licitadors caldrà que millorin el preu a l’alça, no podent ofertar el preu tipus.
L’import pel qual s’adjudiqui el espai de restauració tindrà la consideració de preu o renda
mensual.
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Aquest cànon serà objecte d’actualització anual, aplicant-se com a índex de referència
la modificació que experimenti l’índex de Preus al Consum Estatal (IPC) publicat per l’Institut
Nacional d’Estadística (INE) o bé, l’Organisme oficial que el substitueixi.
Aquesta revisió serà d’aplicació al primer venciment que es produeixi després del primer
any de vigència del contracte. Per aplicar aquesta revisió REDESSA comunicarà l’IPC
resultant i el nou cànon.
El preu que ofereixin els licitadors inclourà l’amortització de les inversions propietat de
REDESSA que actualment es troben en el local, a que es fa referència en el plec de
condicions tècniques.
L’adjudicatari haurà d’abonar el preu del contracte en forma de pagaments mensuals,
efectius en els cinc primers dies de cada mes natural, mitjançant abonament en compte
corrent, pel sistema de transferència bancària a favor de REDESSA en el compte de la
CaixaBank, S. A. núm. ES37 2100 0010 3902 0219 6522. La forma de pagament podrà ser
revisada o modificada per REDESSA amb una antelació mínima de dos mesos a la data
d’aplicació.
En el cas d’impagament d’alguna quota, i sense perjudici de l’extinció del contracte per
aquesta circumstància, l’adjudicatari incorrerà en mora de forma automàtica, sense
necessitat de prèvia comunicació per part de REDESSA, sempre que es demori en el
pagament, més de 15 dies naturals a comptar des de la data de venciment de l’obligació
de pagament indicada en el paràgraf precedent.
En aquests casos serà d’aplicació a les quantitats degudes l’interès moratori equivalent al
darrer EURIBOR a tres mesos publicat més un punt.
REDESSA podrà optar entre exigir el compliment de la obligació d’abonar les quotes o la
resolució del contracte, i el rescabalament de danys que per aquest fet s’acreditin.
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Cànon mensual (sense Cànon anual (sense IVA)
IVA)

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€

24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€
24.000,00€

El pressupost anual és de 2.000 € mensuals x 12 mesos= 24.000,00€ (més IVA).
El pressupost total és de 360.000,00 €.
D’acord amb l’article 101 LCSP, per calcular el VEC es té en compte els imports que consten
a l’Estudi/Pla de viabilitat adjuntat com ANNEX 7, sense incloure l’IVA, que segons les
estimacions, generarà la concessionària durant l’execució del mateix com a
contraprestació pels serveis així com dels subministraments relacionats amb aquests serveis.
En el càlcul del VEC també es tenen en compte l’aplicació de les normatives laborals
vigents, altres costos que es derivin de l’execució material dels serveis, les despeses generals
d’estructura i el benefici industrial, entre d’altres.
Per al càlcul del VEC, i d’acord amb el previst a l’estudi de viabilitat, s’ha estimat que
l’explotació s’iniciarà l’1 de gener de 2021, sens perjudici que un cop formalitzat el
contracte aquest determini que s’inicia amb anterioritat o posterioritat a aquesta data.
Clàusula 4. Durada i vigència.
El termini d’execució del contracte és fins a 31 desembre de 2035, a comptar des de la
data de formalització del contracte de concessió de servei.
Clàusula 5. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació
L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, i el procediment
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d’adjudicació és el procediment obert amb varis criteris d’adjudicació.
Clàusula 6. Publicitat
Aquesta licitació es publicarà, segons allò previst a l’article 135.1 LCSP, al perfil de
contractant de Reus Desenvolupament Econòmic, S.A., en el qual es tindrà accés als plecs
i a la documentació complementària per mitjans electrònics.
Clàusula 7. Requisits de capacitat i solvència
Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits
d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord
amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.
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D’acord amb el previst a l’article 69 LCSP, aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió
d’empreses que es constitueixi temporalment a aquest efecte.
D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que
siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals.
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a
la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat
o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Les licitadores hauran de disposar de la solvència econòmica i financera i la solvència
tècnica o professional mínima següents:
-Solvència econòmica i financera: De conformitat amb l’article 87 de la LCSP els licitadors han
de declarar, mitjançant el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), la solvència
econòmica i financera, amb els següents mitjans:
-Declaració d’entitats financeres sobre l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil
o, en el seu cas, el compromís de contractació per un import igual o superior a 300.000€/sinistre,
sublímit per víctima 151.000€.
-Solvència tècnica o professional: De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, la solvència
tècnica o professional dels empresaris haurà d’acreditar-se tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents i tenint
en compte el plec de prescripcions tècniques:
- Presentant la relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als
que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els últims 2 anys que
inclogui l’import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.
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- Relació del personal adscrit al servei que haurà de comptar amb la formació i qualificació
necessària per al desenvolupament d'aquest. I en particular, el responsable de cuina haurà de
disposar del títol de manipulador d’aliments.
La declaració de la solvència tècnica i/o professional requerida, es realitzarà presentant en el
SOBRE A el model DEUC.
L’empresa licitadora proposada com adjudicatària haurà d’acreditar abans de
l’adjudicació, i en tot cas en el moment en que sigui requerit per REDESSA, els requisits de
capacitat, solvència i aptitud per a contractar establerts, presentant la documentació
justificativa demanada en el present Plec.
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No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a aquesta licitació les
empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte o hagin assessorat o participat d’alguna altra manera en la preparació del
procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure
concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la
resta de les empreses licitadores.
Clàusula 8. Documentació que han de presentar les licitadores. Presentació de les
proposicions.
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions
en TRES (3) SOBRES DIGITALS (SOBRE A, B i C), en el període establert a la clàusula 9 d’aquest
plec.
Els sobres estaran codificats, identificats i signats per qui licita o per la persona que
representa a l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament.
Així mateix, tots els sobres han de precisar la licitació a què concorren i a l’interior de
cada sobre s’adjuntarà un índex del contingut.
Contingut dels sobres:
El SOBRE A ha de contenir la documentació que tot seguit s’indiqui:
a) DEUC
Les empreses licitadores han de presentar el DEUC mitjançant el qual declaren la seva
capacitat i la solvència econòmica i financera i tècnica, de conformitat amb els requisits
mínims exigits en el present Plec.
Les empreses licitadores poden emplenar el formulari DEUC d’acord a l’establert a l’ANNEX 2.
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S’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es
recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre les, així com diverses adreces
de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.
Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte”
de la Part II.A del DEUC.

Les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o
persones habilitades per a representar-les en aquesta licitació.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, han de complir amb el previst en la clàusula
novena del present plec.
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En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC
separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció
de subcontractar.
El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen
la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.

b) Declaració responsable signada de que disposarà de la documentació exigida per acreditar
el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals que s’enumera a l’ANNEX 6, la
qual caldrà acreditar abans de l’inici de l’activitat.
c) Declaració responsable signada de que l’adjudicatari complirà amb les condicions
especials d’execució contingudes a la clàusula 20 del Plec, a l’inici del contracte i durant tota
la vigència del mateix.
d) Així mateix, aquest sobre també haurà de contenir, si escau, les següents declaracions:
1.Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols: Les empreses estrangeres han
d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a
totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
2.En el supòsit que presentin ofertes empreses vinculades, aquestes han d’aportar, si s’escau,
una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que
el componen i la denominació del grup. El document en què es formalitzi aquest compromís
ha d’estar signat per la persona representant de cadascuna de les empreses que integren la
unió.
3.En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de presentar, una
declaració responsable manifestant aquest extrem i indican el nom de les empreses que la
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constituiran, la participació de cadascuna d’elles, i el compromís de constituir-se formalment
en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
4.En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar declaració de què
es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren lloc a dita
exempció.
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5.Declaració en la que els licitadors que compten amb cinquanta o més treballadors/es fixos/es
justifiquin que tenen ocupat un nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos
per cent del total de la plantilla, o donen compliment a les mesures alternatives establertes al
Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, o norma que el substitueixi. En qualsevol moment de la
vigència del contracte, i en tot cas anualment, li serà requerida per el responsable del
contracte la documentació respecte el compliment de les obligacions i compromisos assumits
per l'empresa pel que fa a la legislació d'integració de persones amb discapacitat.
D’acord amb el que estableix aquest plec, l’acreditació de la possessió de la documentació
exigida per acreditar el compliment dels requisits a què es refereix el model DEUC, l’haurà
d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat
l’oferta amb millor relació qualitat-preu, amb caràcter previ a l’adjudicació. Tanmateix,
l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores, per tal de garantir la
correcta finalització del procediment i en qualsevol moment anterior a l’adopció de la
proposta d’adjudicació, que aportin la documentació acreditativa de les condicions
establertes per ser adjudicatari del contracte.

El SOBRE B ha de contenir la documentació que tot seguit s’indiqui:
En aquest sobre les empreses licitadores han d’incloure una Memòria Tècnica, la qual haurà
d’estar signada electrònicament amb signatura digital vàlida, d’acord amb l’establert al Plec.
En la memòria haurà de constar la descripció i les característiques de l’oferta i totes aquelles
dades que permetin valorar, si s’escau, l'oferta d'acord amb els criteris d’adjudicació sotmesos
a judici de valor, fixats en aquest plec, com les seves condicions tècniques i d'especialització i
els mitjans tècnics i humans de que disposa.
El licitador detallarà els mitjans que consideri idonis per a la realització dels treballs objecte de
la contractació, i l'organització del servei, seguint l’establert a la clàusula 10 del Plec.
La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B o la inclusió de qualsevol informació de
caràcter rellevant del sobre C en el sobre B comportarà l’exclusió automàtica del licitador.
Quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de
la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de
valoració subjectiva.

Així mateix, caldrà que presenti la Declaració Responsable sobre incompatibilitats i capacitat
de contractar recollida com ANNEX 4 i una declaració en la qual les empreses licitadores
especifiquin quins documents i/o dades tècniques incorporades en els sobres són, al seu parer,
confidencials, seguint el model que s’adjunta com ANNEX 5, sinó s’entendrà que l’oferta no
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conté dades confidencials.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC.
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
El SOBRE C ha de contenir la documentació que tot seguit s’indiqui:
La oferta econòmica i la documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica,
d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 3, i les indicacions contingudes al present
plec.
La proposició econòmica s’ha de presentar mitjançant l’eina de Sobre Digital i no
s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament
allò que es considera fonamental per valorar-la.
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A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
Clàusula 9. Presentació de documentació i de proposicions. Mitjans de contractació
electrònics.
En tant que la present licitació no està dividida en lots, els licitadors opten a l’adjudicació del
contracte en la seva integritat, hauran de presentar una única oferta, ja sigui de forma
individual o conjunta amb altres empreses.
La presentació de més d’una oferta en el present procediment per part d’un licitador, de
forma individual o conjunta amb altres empreses, implicarà la no admissió i, per tant, exclusió
de la present licitació.

Les proposicions es presentaran a través de la Plataforma de contractació pública, mitjançant
l’eina de Sobre Digital i dins dels 26 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l’anunci
de licitació al Perfil de Contractant. Si l’últim dia de presentació d’ofertes coincideix en festiu o
dissabte, es traslladarà el termini al primer dia hàbil següent (art. 156.6 i disposició addicional
12ª de la LCSP).
Les proposicions presentades fora del termini establert o no presentades digitalment, no seran
admeses sota cap concepte ni cap circumstància.

Les ofertes hauran de tenir una validesa de SIS (6) mesos, comptats a partir de la data
9

d'obertura de les proposicions.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al
català i/o al castellà, d’acord amb l’article 23 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(a partir d’ara, RGLCAP).
En virtut del que estableix la Disposició Addicional quinzena de la LCSP la tramitació de
l’expedient i el procediment d’adjudicació de contractes s’ha de fer utilitzant mitjans
electrònics.
Els licitadors han de presentar les seves ofertes a través de la plataforma de contractació
pública que REDESSA posa a disposició des de la següent direcció:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=13987060&ambit=5&
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Per presentar les ofertes mitjançant sobre digital, les empreses licitadores hauran de seguir les
instruccions establertes a la plataforma EACAT, concretament a la Plataforma electrònica de
contractació pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.
xhtml?set-locale=ca_ES
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció han
de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de
la licitació.
Pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada.
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores.
Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus, ja
que només les empreses licitadores les tenen, l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda
les contrasenyes introduïdes i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant,
per l’accés al seu contingut.

REDESSA demanarà a les empreses licitadores, les paraules claus dels Sobres en el moment que
correspongui.
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Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual amb seguretat que garanteix
la inaccessibilitat a la documentació abans de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura
dels sobres.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta.
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la
documentació tramesa.
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En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació
d’ofertes, publicant a la Plataforma EACAT l’esmena corresponent i, addicionalment,
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat l’oferta.
S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes,
anòmales, continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament
els seus termes i, en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per
valorar l'oferta o indueixin a error.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variarne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels
documents.
Els formats de documents electrònics admissibles són els següents: Word, Excel, PowerPoint,
LibreOfiice, PDF, plànols AutoCAD.
D’acord amb la Disposició Addicional Setzena de la LCSP, aquests formats, s'han d'ajustar a
especificacions públicament disponibles i d'ús no subjecte a restriccions i han de garantir la
lliure i plena accessibilitat per l'òrgan de contractació, els òrgans de fiscalització i control, els
òrgans jurisdiccionals i els interessats, durant el termini pel qual s'hagi de conservar l'expedient.
D’acord amb l’article 139 de la LCSP les proposicions són secretes i la seva presentació suposa
l'acceptació incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec,
així com del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
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Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de
la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC.
Un cop rebut el correu electrònic i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfon mòbil, el SMS,
indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedirhi la persona designada, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on
hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb
contrasenya.
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Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis
de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal
Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
Els licitadors hauran de signar mitjançant una signatura electrònica reconeguda, vàlidament
emesa i que garanteixi la identitat i integritat del document, l’oferta i tots els documents
associats a la mateixa, en les que sigui necessària la signatura de l’apoderat, de conformitat
amb el que disposa la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica (a partir d’ara, Llei
59/2003) i demés disposicions de contractació pública electrònica.
La signatura electrònica reconeguda segons l’article 3 de la Llei 59/2003, és la signatura
electrònica avançada basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu
segur de creació de signatura.
Clàusula 10. Criteris d’adjudicació
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat.
Els criteris d’adjudicació i els elements de ponderació seran els següents:
a) CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (a incloure al SOBRE B): màxim de 55 punts.
Per la proposta d’inversió per adequació/decoració de l’espai a gust del licitador (màxim de
55 punts),
Es valoraran totes les actuacions complementàries que no són estrictament necessàries per
l’obertura de l’activitat des d’un punt de vista normatiu i que romandran a l’establiment un
cop finalitzat el contracte. El licitador ha dur a terme les inversions en cas de resultar
adjudicatari durant el primer any de contracte.
Es valorarà que la licitadora faci una proposta d’adequació de la imatge de l’espai a
l’estètica del Gaudí Centre Reus com espai modernista (planta cinquena 11 punts, sobreàtic
11 punts i terrassa a la via pública 11 punts), les propostes de sinergies amb el conjunt de
12

l’edifici (11 punts) i l’adequació de l’estimació del cost per les modificacions a realitzar
derivades d’aquest apartat (11 punts).
Les licitadores han de concretar aquestes inversions per a que puguin ser considerades i han
d’aportar una proposta d’imatge amb l’estimació de costos, que seran assumits per la
mateixa licitadora.
Les propostes amb un molt alt nivell d’adequació i qualitat obtindran 11 punts; les propostes
amb un alt nivell obtindran 8 punts; les propostes amb un nivell mitjà obtindran 5 punts; les
propostes amb un nivell baix obtindran 2,5 punts; i les propostes amb un nivell nul obtindran 0
punts.
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-

-

Nivell d’adequació de la cinquena planta

Nivell d’adequació

Punts

Excel·lent

11 punts

Alt

8 punts

Acceptable

5 punts

Baix

2.5 punts

Deficient

0 punts.

Nivell d’adequació del sobreàtic

Nivell d’adequació

Punts

Excel·lent

11 punts

Alt

8 punts

Acceptable

5 punts

Baix

2.5 punts

Deficient

0 punts.
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Nivell d’adequació de la terrassa a la via pública

Nivell d’adequació

Punts

Excel·lent

11 punts

Alt

8 punts

Acceptable

5 punts

Baix

2.5 punts

Deficient

0 punts.

Propostes de sinergies amb el conjunt de l’edifici

Nivell de sinergia

Punts

Excel·lent

11 punts

Alt

8 punts

Acceptable

5 punts

Baix

2.5 punts

Deficient

0 punts.

Nivell d’adequació de l’estimació del cost per les modificacions a realitzar

Nivell d’adequació

Punts

Excel·lent

11 punts

Alt

8 punts

Acceptable

5 punts

Baix

2.5 punts

Deficient

0 punts.
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L’extensió màxima d’aquest document serà de 10 pàgines a una sola cara (amb tipus de
lletra Arial 11), excloent l’índex. En el cas de que la memòria fos més extensa, no es tindrà en
compte el text que superi l’extensió màxima permesa.
Si cal el licitador podrà aportar documentació addicional per justificar les solucions
adoptades (fitxes tècniques, tarifes de preus,...).
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor s'ha
d'incloure necessàriament i única en el SOBRE B.
b) CRITERIS DE QUANTIFICACIÓ AUTOMÀTICA (a incloure al SOBRE C): màxim de 45 punts.
a) Pel que fa a la proposta econòmica: màxim 35 punts.
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Millora del cànon mínim anual: màxim de 35 punts. S’atorgarà la màxima puntuació a la
licitador que formuli el cànon mínim anual IVA exclòs més alt que sigui admissible, és a dir,
que no sigui anormalment alt i que sigui superior al mínim establert a la licitació i a la resta
d’empreses licitadores; la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
Import del cànon mínim – cànon que es valora
---------------------------------------------------------------------------- x Punts màxims = puntuació resultant
Import del cànon mínim – cànon ofert més elevat
L’oferta que no plantegi cap millora del cànon mínim anual serà valorada amb 0 punts.
b)
-

Nivell d’anglès del responsable de cap de sala: màxim 10 punts.
Nivell B1: Preliminary English Test (PET) – 2.5 punts.
Nivell B2: First Certificate in English (FCE) – 5 punts.
Nivell C1: Certificate in Advanced English (CAE) – 7.5 punts.
Nivell C2: Certificate of Proficiency in English (CPE) – 10 punts.

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha
d'incloure necessàriament i única al SOBRE C.
D’acord amb el 149.2.b) de la LCSP, es consideraran, en principi, com a temeràries o
desproporcionades aquelles ofertes que es trobin en algun dels següents supòsits, i hagin
obtingut més de 20 punts en els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor:
•
•

Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.
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Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de
l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
• Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

•

CRITERIS EN CAS D’EMPAT:
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà
el següent criteri de desempat:
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Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb
diversitat funcional superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb diversitat
funcional en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en
l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de
treballadors fixos amb diversitat funcional a la seva plantilla.
En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant
sorteig.
Clàusula 11. Òrgan de contractació i composició de la Mesa de contractació
L’òrgan de contractació és la Consellera Delegada de REDESSA.
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres:
-President: Sra. Teresa Pallarès, Consellera Delegada de REDESSA o el seu suplent.
-Vocals:
Sr. Víctor Álvarez, Gerent de Redessa, o el seu suplent.
Sr. Gerard Juanpere, Funcionari de l’Ajuntament de Reus, o el seu suplent.
Sr. Eduard Vicente- Director de FiraReus, o el seu suplent.
-Secretària: Sra. Liliana Torné, Assessora jurídica de REDESSA, o la seva suplent.
Tots els membres de la Mesa podran ser substituïts per decisió de l’òrgan de contractació.
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Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, a excepció de la secretària que només tindrà
veu. Tots els membres poden actuar representats en cas d’absència.
A les reunions de la Mesa es podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats que
resultin convenients, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, amb veu però sense vot, així
com els membres del Consell d’Administració.
Els acords es prendran per majoria dels membres presents. El president té vot de qualitat en cas
d’empat.
Clàusula 12. Comitè d’experts
La valoració dels criteris sotmesos a judici de valor es realitzarà per un comitè format per experts
amb una qualificació apropiada o bé encarregar-la a un organisme tècnic especialitzat, en
els termes que preveu l’article 146.2.a) de la LCSP.
El comitè d’experts estarà format pels següents assessors jurídics i tècnics experts:
Sr. Josep Alberich- Secretari del Consell d’Administració de REDESSA, o el seu suplent.
Sr. Gabi Bosques, Gerent-Coordinador de Serveis Territorials i Arquitecte, o el seu suplent.
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Sr. Diego Querol, Enginyer Industrial, o el seu suplent.
Sra. Marta Vilalta, Gerent de Reus Promoció, o la seva suplent.
Sra. Noemí Hernández, Responsable de la Divisió d’Habitatge i sectors urbanístics de Redessa,
o la seva suplent.
Clàusula 13. Obertura de les proposicions
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres A de les
empreses i comprovarà l’existència i correcció de la documentació que ha de contenir
d’acord amb el que estableix el present Plec.
D’acord amb l’article 157.3 LCSP, l’obertura del primer dels sobres s’efectuarà en el termini
màxim de 20 dies naturals a partir de la data de finalització del termini de presentació de
proposicions
Per realitzar l’obertura dels sobres digitals és necessari que coincideixin simultàniament un
mínim de dos dels custodis, que poden ser coincidents amb els membres de la Mesa o no.

La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre A i, en cas
d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè
els esmenin en el termini de tres dies naturals d’acord amb l’article 141.2 de la LSCP.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica.
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Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre
A, la Mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com,
en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el Perfil de Contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores, els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, amb el termini de 5 dies naturals.
La resta de sobres s’han d’obrir en la data i hora assenyalada en l’anunci i configurades en
l’eina de Sobre Digital, i es podrà fer un cop les persones que permeten l’obertura dels sobres,
anomenades custodis, hagin aplicat, amb el quòrum mínim i en l’interval de temps que
s’hagin definit prèviament, les seves credencials i hagi arribat la data i hora assenyalades.
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Clàusula 14. Adjudicació
En cas que, un cop obert el sobre C es detecti que la proposició no pot ésser complerta
com a conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats, d’acord amb
els paràmetres establerts al present Plec, s’aplicarà l’article 149.4 LCSP, donant audiència
a la licitadora que l’hagi presentat per tal que en justifiqui i desglossi raonadament i
detallada el nivell dels preus o dels costos o qualsevol altres paràmetres en base als quals
s’hagi definit la presumpta anormalitat de l’oferta i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del
servei corresponent.
En tot cas, l’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormal o
desproporcionada .
L'òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada per la licitadora, dels
informes esmentats i de la proposta de la Mesa de Contractació acordarà l'adjudicació a
favor de la proposició més avantatjosa en termes qualitat-preu, d'acord amb l'ordre de
classificació de les proposicions presentades i acceptades.
Prèviament a l'adjudicació, i d’acord amb el què preveu l’article 150.2 LCSP, es requerirà
a la licitadora que hagi presentat l'oferta més avantatjosa perquè presenti, dins del termini
de deu (10) dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, la
documentació acreditativa de la capacitat, aptitud, solvència així com la resta que sigui
procedent. D’acord amb allò que especifiqui el requeriment, la documentació que
acredita aquests termes és la següent:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresari i la capacitat per a contractar
assenyalada en aquest Plec.
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar,
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de
la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
b) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera assenyalada en aquest
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Plec:
La presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en el
que hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
c) La documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional:
Caldrà aportar els Certificats de bona execució, expedit o visat per l'entitat receptora de la
prestació objecte del contracte, on constarà l’import, dates i el destinatari (públic o privat):
-
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-

Si el destinatari del servei és un subjecte públic, els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visitats per l’òrgan competent.
Si el destinatari és un subjecte privat, es podrà acreditar aportant un certificat
expedit per aquest, o bé, a falta d’aquest certificat, per una declaració
responsable emesa per l’empresari que ha realitzat el servei.
Presentant la relació de titulacions acadèmiques i/o professionals del personal
responsable de l’execució de la concessió, així com currículums i vida laboral o
document que els substitueixi. I en particular, s’haurà d’aportar el títol de
manipulació d’aliments del responsable de cuina.

Els serveis o treballs efectuats s’hauran d’acreditar mitjançant un mínim de certificats
expedits o visats per l’òrgan competent o un mínim de declaracions responsables
emeses per l’empresari que hagi realitzat el servei. Serà suficient que l’empresa aporti les
que consideri més importants o més significatives, ja sigui pel seu volum econòmic, per
la seva complexitat o per algun altre motiu que és consideri rellevant en relació als
serveis prestats durant els dos anys anteriors.

d) Pòlissa de responsabilitat civil per cobrir les pèrdues i danys a tercers que es puguin produir
en els béns, instal·lacions o persones, durant la vigència del contracte, amb una cobertura
indicada al Plec, així com aportar el rebut de pagament i el compromís de renovació o
pròrroga de l’assegurança que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota la
vigència del contracte.
e) Justificant conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de
l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer
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rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat
de baixa en la matrícula de l’Impost.
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1de l’article
82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit
legal d’exempció i el document de declaració en el cens de persones obligades
tributàriament.
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i l’Agència Tributària de
Catalunya acreditant que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la
inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Acreditació que l’adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Ajuntament de Reus.
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No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els
documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà
mitjançant una declaració responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o electrònica,
de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP.
f) En el cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva.
g) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, si s’escau.
h) En relació amb la subcontractació, en el seu cas:
Declaració responsable on l’empresa ha d’informar la part del contracte que estima
subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o perfil empresarial, definit per referència a
les condicions de solvència tècnica, dels subcontractistes, als que pretengui encomanar la
seva realització.
i) Prevenció de riscos laborals:
Presentar els documents de prevenció de riscos laborals que s’enumeren al Plec.
De no complimentar-se el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, i se li podrà exigir l’import del 3% del cànon anual, IVA exclòs, en
concepte de penalitat. La retirada indeguda de la proposició, podrà donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
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En aquest cas, es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent d’acord
amb l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
La Mesa de contractació qualificarà la documentació presentada per l’empresa licitadora
que hagi presentat la millor oferta. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha
defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè
els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
L’òrgan de contractació de REDESSA, i d’acord amb el previst a l’article 158.2 LCSP mitjançant
resolució motivada, adjudicarà o declararà desert el contracte en el termini màxim de 2
mesos a comptar des del dia següent al primer acte d’obertura del Sobre que contingui una
part de la proposició.
Clàusula 15. Garantia definitiva:
D’acord amb l’article 107.4 LCSP, l’empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5% del cànon anual multiplicat pels anys de
durada del contracte (IVA exclòs), dins del termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del
següent al de la recepció del requeriment.

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA · NIF A43423649
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1077, foli 191, full T10401. Secció Societats

La garantia s’haurà de constituir en metàl·lic, en valors públics o privats legalment
admissibles, mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució a favor de
REDESSA per tota la vigència del contracte, en virtut de l’article 108 LCSP.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva caldrà que la constitueixi la
mateixa UTE.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a
l’empresa l’acord de modificació.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la garantia
no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, REDESSA pot resoldre el
contracte.
La resolució anticipada del contracte per motius imputables a la concessionària suposarà
la pèrdua de la garantia definitiva entregada a favor de Redessa en la quantitat
proporcional al temps que quedi de vigència de contracte, no tenint la concessionària
dret a indemnització per cap concepte.
L’incompliment de la concessionària de l’obligació de comunicar per escrit la voluntat de
resoldre el contracte amb un termini de preavís de 6 mesos, donarà dret a Redessa a
incautar el cànon mensual per import de sis mesos de la garantia definitiva entregada, no
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tenint la concessionària dret a indemnització per cap concepte.
Clàusula 16. Notificació de l’adjudicació i formalització
D’acord amb el què preveu l’article 151 LCSP, l'acte d’adjudicació serà notificat per mitjans
electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies naturals es publicarà
en el Perfil de Contractant.
D’acord amb el previst a l’article 153.3 LCSP, si el contracte no és subjecte a recurs especial
en matèria de contractació d’acord amb l’article 44 LCSP, l’adjudicatària serà convocada
perquè, en el termini màxim de 15 dies hàbils, formalitzi el contracte.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir
formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.
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D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva
oferta i REDESSA sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes i podrà reclamar, si escau, a l’empresa que ha
retirat l’oferta la indemnització que correspongui.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document privat, que serà títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària i les despeses derivades del seu
atorgament aniran al seu càrrec.
D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització i el propi document contractual es
publicaran en el Perfil de Contractant en un termini no superior a 15 dies naturals des del
perfeccionament del contracte.
Clàusula 17. Execució
D’acord amb el previst als articles 287 i ss LCSP, l’execució del contracte serà dirigida i
gestionada exclusivament per la concessionària, que assumeix tot el risc empresarial i
d’explotació del mateix.
La concessionària designarà, en cada moment, les persones que executaran les
prestacions, determinarà les tasques a portar a terme d’acord amb les instruccions generals
de REDESSA i dictarà les directrius oportunes per garantir el correcte desenvolupament del
contracte.
La contractista aportarà els seus mitjans tècnics, materials, organitzatius i humans per
garantir una correcta execució, designarà el personal capacitat i especialitzat que, al seu
càrrec i en el seu nom, desenvolupi les tasques objecte del contracte i haurà de garantir
que el personal assignat tingui la qualificació, la formació i el nivell professional adequat a
les prestacions a realitzar, sense que la contractista es pugui desvincular de l’execució en
cap cas.
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Clàusula 18. Risc i ventura
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de l’empresa adjudicatària, d’acord
amb el previst a l’article 197 LCSP, en relació al 285 i 297 LCSP.
Aquesta únicament tindrà dret que es restableixi l’equilibri econòmic financer del
contracte en els casos i amb els procediments que preveu la LCSP per concurrència de
causes de força major, si bé en l’expedient haurà d’acreditar que, prèviament al succés,
havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible,
els danys produïts.
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les mesures i
precaucions raonables per part de l’empresa adjudicatària, amb la finalitat de segregar
de la valoració els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures
oportunes prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causant dels danys.
Clàusula 19. Direcció i inspecció de l’execució. Responsable del contracte
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El responsable del contracte d’acord amb la previsió de l’article art. 62.1 LCSP,
desenvoluparà les funcions següents:
- Supervisar l’execució del contracte per constatar que el concessionari dona compliment
a les obligacions assumides.
- Promoure les reunions que resultin necessàries amb la finalitat de solucionar qualsevol
incident que succeeixi en fase d’execució del contracte.
- Adreçar a l’adjudicatària les ordres i instruccions oportunes per
compliment del contracte.

garantir l’efectiu

- Requerir en el seu cas, la realització de les prestacions contractades i les esmenes dels
defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
-Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en matèria social, fiscal,
subcontractació i mediambiental.
-Assumir la interlocució amb la coordinadora tècnica o responsable designada per
l’adjudicatària.
La persona responsable del contracte serà la Responsable de la Divisió d’Habitatge i
sectors urbanístics de Redessa, i serà la interlocutora amb la persona coordinadora tècnica
o responsable que hagi designat l’empresa adjudicatària, que ha de pertànyer a la seva
plantilla, per tal de coordinar i controlar la correcta execució del contracte, per la qual
cosa s’hauran de reunir amb la periodicitat oportuna.
REDESSA efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta execució del
contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del mateix.
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Clàusula 20. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen com a condicions especials d’execució
les següents:
a) El concessionari resta obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria medi
ambiental, en particular, a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials
d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a
conseqüència de l’execució del contracte.
b) Manteniment, durant tota l’execució del contracte, de les condicions laborals i socials a
les que l’adjudicatari es comprometi a la seva oferta.
c) El concessionari resta obligat a la legalització de les instal·lacions i l’obtenció dels permisos,
certificats i llicències d’activitat que siguin necessàries per a l’explotació de l’activitat de
restauració de la Gaudí Centre Reus.
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d) L’empresa adjudicatària durant l’execució del contracte ha de garantir:
- Que no s’utilitza llenguatge o imatges sexistes, que atemptin contra la igualtat de les
persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin
respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals.
- Que la comunicació no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o
identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o
social.
-Que en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, s’eviti l’exaltació de
la violència.
-Condicions especials d’execució específiques en matèria de serveis de restauració que
seran d’obligat acompliment per la concessionària:
-Sobre la vaixella, coberteria i parament de taules: en cas d’haver d’utilitzar articles de
parament de paper d’un sol ús (tovalles i tovallons), hauran de ser de paper 100% reciclat.
-Sobre la formació: els plans de formació del personal de l’empresa adjudicatària inclouran els
aspectes ambientals associats al servei. L’empresa adjudicatària disposarà de 3 mesos
posteriors a la formalització per impartir la formació corresponent i presentar a la persona
responsable del contracte la documentació acreditativa corresponent al personal adscrit al
servei.
Clàusula 21. Drets i obligacions de la concessionària
Drets:
a) Ocupar i utilitzar les instal·lacions a les que fa referència aquest Plec necessàries per
a prestar el servei fins a l’extinció del contracte.
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b) Cobrar directament de les persones usuàries del servei els preus dels mateixos.
c) Nomenar la persona responsable del contracte i comunicar-la a REDESSA en el termini
màxim de 15 dies naturals a comptar des de la formalització del contracte i procedir de
la mateixa manera en cas de substitució d’aquesta persona responsable que es pugui
produir al llarg de la durada del contracte.
d) Proposar millores i innovacions tècniques o d’altre tipus per optimitzar la gestió del
servei.
e) Sol·licitar subvencions, ajuts o préstecs d’institucions públiques o privades que puguin
incrementar els ingressos del compte d’explotació.
Obligacions:
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a) Prestar en les condicions prescrites pel present plec i els seus annexes l’activitat de
restauració a que es destinarà l’espai adjudicat, mentre duri la vigència del contracte, així
com donar compliment a l’article 288 LCSP, i disposicions aplicables.
b) Completar, al seu càrrec, totes les instal·lacions i inversions, que s’especifiquen en els plecs
de prescripcions tècniques que s’adjunten com annexes i conforme a les indicacions
proporcionades per REDESSA, que siguin necessàries per a la bona prestació de l’activitat
de restauració i que siguin adequades a l’activitat corresponent. L’adjudicatari haurà de
comptar amb l’expressa autorització de REDESSA per a realitzar qualsevol tipus de reforma
o modificació de l’espai objecte del present contracte respecte el seu estat actual.
Aquesta autorització serà necessària inclús per a qualsevol alteració, modificació o
substitució dels béns mobles, d’aspecte estètic i cromàtic de l’espai adjudicat.
c) Exercir per si mateixa l’explotació de l’espai ubicat al Gaudí Centre Reus, amb prohibició
absoluta de cedir-los, alienar-los o arrendar-los sense el consentiment exprés de REDESSA.
d) Donar compliment a tota la normativa sectorial d’aplicació, en matèria de manipulació
d’aliments, higiene i seguretat alimentària, protecció de la salut, entre d’altres.
e) Gestionar l’activitat mitjançant una organització adient en consonància amb les
necessitats que l’atenció al públic plantegi. L’adjudicatari assignarà el personal apte i
necessari per garantir el correcte desenvolupament de l’activitat. Així mateix els espais de
la seva responsabilitat hauran de presentar un curós estat de neteja, així mateix hauran
d’estar endreçats i en ordre, durant tot l’horari d’atenció al públic.
f) Fer-se càrrec de totes les reparacions necessàries per a mantenir les instal·lacions, elements
i els béns cedits per l’activitat en bon estat de conservació i funcionament i substituir els
elements deteriorats o inservibles al seu càrrec.
g) Complir de bona fe en tot moment les indicacions, directrius i mandats de REDESSA.
h) Complir les obligacions de caràcter laboral i de Seguretat Social respecte al seu personal,
que dependrà exclusivament de l’adjudicatari, que no tindrà, en cap cas, lligam laboral,
professional o estatutari, o de cap classe, amb REDESSA.
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i) Acceptar i respectar l’entorn interior i exterior dels espais del Gaudí Centre Reus sense fer
cap mena de modificacions o introduir elements de senyalització que puguin alterar la
imatge i el disseny de les activitats programades, llevat que REDESSA ho autoritzi
prèviament.
j) Adaptar-se a les necessitats de l’explotació de l’activitat de restauració en totes aquelles
activitats programades que suposin un augment o una alteració de l’activitat de
restaurant, així com a acceptar acords puntuals amb REDESSA, quan la situació ho
requereixi.
k) No alienar els béns de propietat de l’Ajuntament de Reus, de REDESSA o de tercers, afectes
als serveis ni destinar-los a usos o finalitats diferents.
l) El personal destinat a l’activitat haurà d’anar uniformat o portar un distintiu. Aquest personal
haurà de presentar una imatge adequada i en correspondència amb la significació,
projecció i repercussió que té l’espai Gaudí Centre Reus.
m) L’adjudicatari haurà de respectar la normativa vigent en matèria d’ús de la llengua
catalana.
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n) La neteja i el manteniment dels espais objecte d’adjudicació, així com els elements de
separació, vidres, portes i aparadors, en els quals es farà càrrec de :
- Netejar i conservar les zones i espais objecte de l’explotació.
- Reposar els elements fungibles de la il·luminació.
- Manteniment del mobiliari i dels aparells d’aire condicionat dels espais objecte
d’explotació.
- La neteja i el manteniment en el seu cas, de magatzems i terrasses, i l’accés als mateixos.
o) Obligació de comunicar per escrit a Redessa la voluntat de resoldre el contracte amb un
termini de preavís de 6 mesos.
p) Comunicar a REDESSA qualsevol desperfecte que s’ocasioni a l’edifici sigui quina sigui la
seva naturalesa.
q) Demanar autorització a REDESSA, sempre que d’una manera o d’una altra es vulgui
publicitar qualsevol nom, marca o raó social tant de l'adjudicatari com de tercers. Així
mateix s’obliga a utilitzar els elements promocionals, logotips, dissenys, etc, que REDESSA o
la l’Ajuntament de Reus indiquin o autoritzin.
r) En particular, evitar l’accés a les zones no obertes al públic de l’immoble on està ubicat
l’espai de restauració, amb mitjans personals de vigilància, en les condicions establertes
en el present plec.
s) En relació als seus treballadors, haurà de complir estrictament i durant tota la vigència del
contracte, les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent,
en particular la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, entre
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altres.
t) El personal de l’empresa concessionària donarà un tracte respectuós als usuaris i personal
del centre, podent-se requerir la substitució, a càrrec de l’empresa, d’una persona que
sigui objecte de queixes reiterades o bé no presti el servei amb els mínims nivells exigibles
de qualitat.
u) El preu hora que s’ha abonar als treballadors adscrits per la prestació del servei objecte
del present contracte serà el fixat pel Conveni Col·lectiu vigent. El responsable del
contracte podrà requerir a l’empresa concessionària que declari formalment que ha
complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte.
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v) Satisfer a l’AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT o a qui aquesta designi les despeses
comunes de manteniment i consum generals de l’edifici, d’acord a la seva quota
d’ocupació de l’edifici.
w) L’adjudicatari assumirà la total responsabilitat dels danys i perjudicis que s’ocasionin, tant
als usuaris o terceres persones per aquelles activitats que presti en l’espai adjudicat, com
en relació amb la responsabilitat per danys causats en els béns i instal·lacions que li siguin
cedides, en virtut de l’adjudicació, o les que, no sent-li cedides, en faci ús, sempre que
fossin causats per l’acció de l’adjudicatari, del personal fix o eventual que tingui al seu
càrrec o pel deficient estat de les instal·lacions explotades.
x) L’adjudicatari de l’espai contractarà i mantindrà en vigor una o vàries pòlisses
d’assegurances “multirisc” que cobreixi la responsabilitat civil que li sigui imputable, amb
un compromís de contractació per un import igual o superior a 300.000 euros/sinistre, amb
un sublímit per víctima de 151.000 euros.
L’adjudicatari farà arribar una còpia de les pòlisses d’assegurances degudament
formalitzades a REDESSA en el termini màxim d’un mes d’haver-se iniciat l’activitat.
L’incompliment d’aquesta obligació serà motiu de resolució unilateral del contracte per
part de REDESSA, amb incautació de la garantia definitiva.
y) Caldrà contractar una pòlissa de Responsabilitat Civil en els termes regulats al Decret
112/2010, de 31 agost, capítol sisè del títol segon, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
z) Tramitar les corresponents comunicacions, llicències i/o autoritzacions davant els
organismes oficials competents i mantenir les condicions imposades durant l’exercici de
l’activitat així com cedir les mateixes a REDESSA o a qui aquesta indiqui en el moment que
finalitzi el contracte sense cap cost, i obligant-se també a realitzar el canvi de
nom/titularitat dels contractes de servei amb les companyies comercialitzadores que
s’hagin subscrit durant la vigència del contracte a favor de REDESSA o el tercer que
aquesta indiqui.
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Clàusula 22. Drets de REDESSA
-

Supervisar la gestió de l’empresa adjudicatària. REDESSA podrà inspeccionar en
qualsevol moment el servei, les instal·lacions i el local i la documentació relacionada
amb l’objecte del contracte i dictar les ordres per mantenir o restablir la prestació
corresponent.

-

Assumir temporalment, per si mateix o per tercers, la gestió directa del servei en els
casos en què no el presti o no el pugui prestar la concessionària per circumstàncies
que li siguin o no imputables.

-

Intervenir/suprimir el servei si ho considera urgent i necessari per l’interès de la ciutat.

-

Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes al Plec i legislació vigent.

-

Dictar les ordres i instruccions que calguin pel bon funcionament de l’activitat, e
imposar a l’adjudicatari les penalitzacions corresponents a les infraccions que cometi.

-

Decidir, els elements publicitaris i promocionals, incloent-hi logotips, grafisme, dissenys
etc., vinculats a qualsevol activitat del Gaudí Centre Reus.
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Clàusula 23. Modificació del contracte i manteniment de l’equilibri econòmic
Es pot modificar el contracte per les causes establertes als articles 204, 205 i 290 LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.
Clàusula 24. Subcontractació
Essent una concessió de serveis, la subcontractació sols podrà recaure sobre prestacions
accessòries, en compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215, 216, 217 i
296 LCSP.
Les subcontractistes queden obligades exclusivament respecte a la concessionària, única
responsable davant REDESSA de la gestió del servei, d’acord amb aquest plec i els termes
del contracte. L’incompliment d’aquestes estipulacions comportarà les conseqüències
establertes en l’article 215.3 LCSP.
Clàusula 25. Successió
Successió en la persona del contractista: En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la
societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la
resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els
drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat,
absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del
contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la
societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es
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responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que
s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de
branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva
conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots
els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
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Clàusula 26. Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l'adjudicatari a un
tercer, prèvia autorització escrita de Redessa, sempre que les qualitats tècniques o personals
del cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte, quan es
compleixin els requisits establerts a l’article 214.2 de la LCSP, i de la cessió no resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat.
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
En tot cas i sota qualsevol circumstància serà necessària l’autorització de la cessió per part
de REDESSA, de forma escrita i amb caràcter previ.
Clàusula 27. Responsabilitat en l’execució. Penalitzacions i sancions.
La concessionària resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter
general en LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 LCSP en relació a les
obligacions socials, ambientals i laborals.
A més es tipifiquen les següents faltes/Penalitzacions:
a) Faltes molt greus:
- Incompliment del compromís d’adscriure al contracte el cap de Sala del qual aporti el
certificat d’anglès.
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- La reincidència en la comissió de dos o més incompliments greus.
- La manca de pagament dels tributs que gravin l’activitat.
- La interrupció de l’activitat sense causa justificada, durant tres dies naturals
consecutius.
- La falsedat de la declaració de la concessionària o la subcontractista de no tenir cap
relació financera o econòmica en un paradís fiscal
- L’incompliment de les obligacions contractuals previstes en el plec.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions especials
d’execució establertes al Plec.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.
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- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de l’obligació de presentar la relació detallada i els justificants de
pagament a la/les subcontractista/es establerts en aquest plec i a l’article 217.1 LCSP
o quan la subcontractació no compleixi les condicions establertes al Plec.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest Plec.
b) Faltes greus:
- L’incompliment d’horaris de l’activitat previstos al Plec
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec,
quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
- La perillositat o riscos derivats del mal estat de conservació i manteniment dels elements
de les instal·lacions i en general dels béns afectes al funcionament de l’activitat i de
l’exposició.
- Les discussions violentes amb el públic per part de l’empresa adjudicatària o de tercers
subcontractats per aquesta.
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- La manca de neteja o de la conservació adequada de l’immoble i dependències
cedides a l’adjudicatari o de qualsevol element de les instal•lacions o dels aparells, estris
o béns en general destinats a la prestació de l’activitat.
- L’ocupació d’espais destinats a una activitat diferent a l’autoritzada.
- La reincidència en la comissió d’incompliments lleus.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest Plec.
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c) Faltes lleus:
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes al Plec i quan no constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
- La no observança de la puntualitat dels horaris d’obertura i tancament
- La manca d’atenció al públic.
- L’incompliment de les obligacions que no es considerin com incompliment greu. aquelles
que s’hagin qualificat com a tal en aquest Plec.
Sancions contractuals.
Les faltes establertes en aquest Plec se subjecten, segons llur tipificació, al règim de sancions
i altres responsabilitats, i el termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció
contractual serà de tres mesos a comptar des de la data de la seva comissió.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolució del contracte, REDESSA pot aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
del cànon anual.
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del cànon anual.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del cànon anual.
En cas que la concessionària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a REDESSA, aquesta imposarà a la
mateixa una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte o es podrà resoldre
el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte.
REDESSA determinarà la penalitat adequada per a cada tipus d’incompliment, les quals es
graduaran d’acord amb els següents criteris:
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a) Intencionalitat.
b) L’afectació que pugui produir en el funcionament de la concessió.
c) La reincidència en la comissió d’incompliments.
d) La negligència o actitud culposa de l’adjudicatari.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
REDESSA.
La constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de
REDESSA d’acord amb l’article 193.2 de la LCSP.
No obstant, en cas que REDESSA ho consideri oportú, si l’adjudicatari incorre en alguna de les
conductes tipificades com a incompliments, li notificarà mitjançant correu electrònic la
incidència/incompliment existent, la seva graduació i les característiques del mateix d’acord
amb les previsions establertes al Plec, i es donarà un termini màxim de 5 dies naturals a
l’adjudicatari per solucionar les incidències referides, a més d’indicar quines mesures adoptarà
per evitar que es tornin a produir. En cas de que no s’adopti la solució pertinent, s’aplicarà la
penalitat corresponent.
REDESSA notificarà a l’adjudicatari la resolució adoptada, atenent a les al·legacions
presentades i, en el seu cas, amb imposició de la penalització corresponent si fos el cas.
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Totes les penalitats s’aplicaran sobre la garantia definitiva, i en el seu cas, tot això sense perjudici
de la indemnització a favor de REDESSA pels danys i perjudicis causats.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi,
la seva tramitació no determina la paralització del contracte.
Clàusula 28. Resolució del contracte
El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 294 LCSP.
A part, constitueixen causes específiques de resolució:
a) Les actuacions de la concessionària que impedeixin o menyscabin les potestats de
direcció i control del servei que corresponguin a REDESSA.
b) No prestar la concessionària directament el servei, excepte els casos de
subcontractació, i si es tracta d’una societat mercantil quan la transmissió de les
accions o participacions sigui rellevant i determini l’alteració de la direcció o control
de la societat o la modificació substancial de les condicions d’atorgament del
contracte.
c) La demora en l’inici de les prestacions.
d) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció
de riscos laborals.
e) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest Plec.
f) La relació il·legal de l’empresa contractista amb països considerats paradisos fiscals.
g) L’incompliment de les previsions en relació a la subcontractació.
h) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no
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i)
j)

k)
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l)
m)
n)
o)

p)
q)

siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que
hagi tingut coneixement amb ocasió del mateix.
Per una situació prevista com a causa de prohibició de contractar que esdevingui
una vegada perfeccionat el contracte.
Per trobar-se en una situació de control o d'associació respecte a altres candidats o
licitadores, haver-se posat d'acord amb altres participants en el procediment de
licitació i haver subcontractar alguna tasca a altres entitats participants en la
licitació.
Quan l’adjudicatari no repari les deficiències observades a requeriment de REDESSA,
o no compleixi les ordres o indicacions formulades per aquest en els terminis que se
li comuniquin.
L’impagament del cànon establert.
No compliment dels terminis de preavís establerts al Plec.
La supressió de l’activitat decretada per REDESSA, per causes de força major.
És causa especifica de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions
previstes amb relació a l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de
les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei
1/1998, de 7 de gener de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen.
El transcurs del termini previst.
Totes aquelles altres causes que s’hagin establert en aquest Plec i les establertes
legalment per aquest tipus de contracte.

Clàusula 29. Devolució de garantia de béns, instal·lacions i equips.
Un cop extingit el contracte per qualsevol causa, revertiran a REDESSA tots els béns i
instal·lacions vinculats al mateix, així com el conjunt de les millores realitzades en les
instal·lacions i els béns adquirits durant el període de vigència del contracte, i les
necessàries per obtenir les llicències, d’acord al previst a l’article 291.1 LCSP.
La situació de conservació i funcionament dels béns, instal·lacions i equips objecte de
reversió haurà de ser l’adequada per a garantir la continuïtat de la concessió, sense poder
exigir el concessionari cap indemnització a REDESSA per aquest concepte.
Es procedirà a la devolució de la garantia quan s’aprovi la liquidació del contracte si no
resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir a la concessionària respecte els esmentats
béns, instal·lacions i equips i de qualsevol altra obligació contractual i sempre que hagi
transcorregut el termini de garantia. El termini de garantia de la concessió serà de quatre
mesos des de la data de finalització de la relació contractual.
No es procedirà a la devolució de la garantia definitiva fins que s’hagi produït el venciment
del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte, o fins que se’n declari la
resolució sense culpa del contractista.
Transcorregut el termini de garantia, si no resulten responsabilitats que hagin d’exercitar-se
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sobre la garantia definitiva segons l’article 110 de la LSCP, es procedirà a dictar l’acord de
devolució de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
La reversió de tots els béns i instal·lacions afectats al servei haurà de realitzar-se lliure de
qualsevol tipus de càrrega o gravamen.
El desallotjament de la instal·lació haurà de produir-se en el termini màxim de 15 dies
naturals posteriors a l’acabament del contracte. REDESSA es reserva la potestat de reduir
o ampliar aquest termini per raons d’interès públic.
Clàusula 30. Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals i a la
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (a partir d’ara, RGPD).
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L’empresa contractista ha de complir amb el previst en l’article 13 del RGPD, en concret:
a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.
b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades/afectades
per a facilitar la referida informació a REDESSA amb la finalitat de licitar en el present
procediment.
c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà
dipositada i tractada per REDESSA en els termes del RGPD per la qualificació, valoració i
comparació de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes
a la normativa de contractació pública d’aplicació. Els destinataris d’aquesta informació seran
REDESSA, així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en
l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a
REDESSA a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari,
en el marc de l’execució del contracte.
e. REDESSA podrà conservar les dades personals durant el període que els necessiti pel propòsit
per la qual són tractades i durant el període necessari per complir amb les seves obligacions
legals i/o administratives.
En cas que l’execució del contracte requereixi la cessió de dades al contractista o bé el
tractament de dades personals per part del contractista, es tindran en compte les previsions
dels articles 116.1, 122.1 i 202.1 de la LCSP, d’acord amb les novetats introduïdes pel Reial Decret
Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat
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pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.
Clàusula 31. Confidencialitat
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D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, l’adjudicatari i els seus col·laboradors estaran
obligats a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que tingui
accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui
REDESSA, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal.
Aquest deure de confidencialitat tindrà una vigència de (5) cinc anys a comptar des de
l’inici de la concessió.
Per tal de sol·licitar confidencialitat amb la informació i documentació facilitada, el
licitador haurà de redactar i signar la declaració de confidencialitat recollida a l’ANNEX 4.
Aquesta haurà de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i
ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades
que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades de
caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el RELI.
En cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació no té caràcter
confidencial.
De conformitat amb l’article 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors indicada de forma expressa i justificada, per aquets
com a confidencial.
Clàusula 32. Compliment de principis ètics i regles de conducta pels adjudicataris
L’empresa concessionària ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta, per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
1. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions contractades.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública.
2. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb el
caràcter d’obligacions contractuals essencials:
Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte en interès propi.
No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb la
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voluntat d’incidir en un procediment contractual.
No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competència.
No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
Clàusula 33. Règim de recursos
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a
l’article 44 de la LCSP.
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Clàusula 34. Jurisdicció competent
Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació i
modificacions contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en l’incompliment d’allò
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificació hauria
d’haver estat objecte d’una nova adjudicació, les parts es sotmetran a l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció del
present contracte, les parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil.
Les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de
la província de Tarragona.
Reus, a la data que consta al peu de signatura electrònica d’aquest document

Teresa Pallarès Piqué
Consellera Delegada de REDESSA
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ANNEX 1: PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A L’EXPLOTACIÓ DE L’ESPAI DE RESTAURACIÓ DEL
GAUDÍ CENTRE REUS
1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
El restaurant del Gaudí Centre Reus està situat a l’àtic de l’edifici del Gaudí Centre Reus, ubicat
a la Plaça Mercadal, 3, 4a planta, i compta amb un espai de terrassa practicable destinat a
servei al públic i una part destinat a ús privat i un sobreàtic només destinat a terrassa. També es
podrà, previ l’obtenció de l’oportuna autorització administrativa, explotar un servei de terrassa
exterior en planta baixa.
No es podrà tancar l’espai de les terrasses, de l’àtic i sobreàtic, amb cap tipus de parament ni
de coberta. L’única modificació que es permetrà és la instal·lació de tendals de protecció solar
que hauran d’estar recollits sempre que les condicions climàtiques no els facin necessaris. El
disseny de la instal·lació de tendals, en cas de ser necessària, haurà de comptar amb
l’aprovació expressa de REDESSA.
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ESPAI DESTINAT
La superfície útil total de planta és de 224,89 m2, aproximadament. Disposa a més d’una
terrassa pel públic de 128,92 m2, una terrassa de cuina de 28,64 m2 i una terrassa per públic al
sobreàtic de 33,28 m2. L’adjudicatari disposarà del magatzem destinat al emmagatzematge
dels productes utilitzats per l’activitat que té una superfície aproximada de 52,76 m2.
Addicionalment es podrà realitzar un servei de terrassa a l’exterior de la Plaça Mercadal,
d’acord amb les previsions que sobre l’ocupació de la via pública estableixi l’Ajuntament de
Reus en la seva corresponent Ordenança Reguladora. En tot cas la tramitació administrativa
per aconseguir els permisos seran per compte i càrrec de l’adjudicatari, eximint de tota
responsabilitat a REDESSA. En cas que sigui concedida aquesta ocupació de via pública, i per
facilitar aquest servei addicional, l’adjudicatari disposarà d’un espai en planta baixa de 6 m2.
INVERSIONS
Es distingeixen dos tipus d’inversió:
1.- Inversió per implementar les mesures correctores d’obligat compliment per la nova obertura
de l’activitat: inclou obres, instal·lacions, legalitzacions, honoraris tècnics, certificacions de
materials, inspeccions d’entitats de control acreditades, documentació tècnica per la
contractació del subministrament de gas (si s’escau), inscripcions al RITSIC,... per donar
compliment a la normativa vigent d’aplicació (REBT, RITE, CTE, seguretat alimentària,
espectacles públics i activitats recreatives, ordenances municipals,...). Aquestes inversions
estan valorades no exhaustivament en 48.072 €.
Es tracta principalment de:
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- adequar el terra de la cuina i restaurant i les seves instal·lacions per complir condicions
higiènic-sanitàries.
- protegir la instal·lació elèctrica per complir les prescripcions del REBT: seccions de cable no
protegides, funcionament correcte de l’enllumenat d’emergència, protecció per contactes
directes, ...
- modificar els revestiments actuals i justificar la seva reacció al foc.
- actualitzar els mitjans de protecció activa contra incendis als requisits del RIPCI vigent.
- adequar la cuina per a una correcta separació dels residus produïts.
- renovar el sistema de climatització que no funcioni i donar compliment al RITE.
- protegir la instal·lació front a la legionel·la.
- dotar als banys d’ACS.
En cas de no executar-se de la manera descrita, caldrà plantejar una alternativa i que sigui
acceptada per REDESSA.

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA · NIF A43423649
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1077, foli 191, full T10401. Secció Societats

2.- Inversió per adequació/decoració de l’espai a gust del licitador: inclouen totes les
actuacions complementàries que no són estrictament necessàries per l’obertura de l’activitat
des d’un punt de vista normatiu i que romandran al establiment un cop finalitzat el contracte.
Ambdós tipus corren a compte i càrrec de l’adjudicatari i quedaran a l’establiment un cop
finalitzat el contracte, sense dret a rescabalament a favor del concessionari.
L’adjudicatari haurà de comptar amb l’expressa autorització de REDESSA per a realitzar
qualsevol tipus de modificació, reforma o modificació de l’espai objecte del present contracte
respecte el seu estat actual.
REDESSA posa a disposició del adjudicatari els equipaments, instal·lacions, mobiliari i estris,
perquè en faci ús durant l’execució del contracte.
En particular no està permesa la instal·lació de màquines recreatives.
VISITA INSTAL·LACIONS
Per tal que es puguin valorar el detall de totes les possibles despeses, obres, instal·lacions,
millores, qualitats tècniques, equipaments etc... a disposar per la concessionària, les empreses
licitadores podran fer una visita a les instal·lacions.
Durant els següents 5 dies laborables, a comptar del dia següent a la publicació d’aquesta
licitació, les empreses interessades podran inscriure’s a la visita, enviant un correu a l’adreça
contractacio@redessa.cat.
Complert aquest termini de cinc dies es tancarà la inscripció i ja no serà possible participar a la
visita. Serà requisit indispensable per la visita haver-se inscrit prèviament.
El dia i hora de la visita es publicarà al perfil del contractant. Només podrà ser present un
representat per a cada empresa inscrita.
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Es realitzarà una primera visita amb la presència simultània dels licitadors inscrits i serà només
una visita visual i no s’entrarà en l’anàlisi de funcionament de les instal·lacions.
Si existís una petició de realització d’una segona visita, l’hora i dia de celebració d’aquesta
també es publicarà al perfil del contractant, perquè poguessin assistir tots els inscrits.
OFERTA GASTRONÒMICA
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L’oferta haurà d’abastir una diversitat d’oferta i preu.
No s’admetran propostes gastronòmiques del tipus “menjar ràpid”, per emportar, o similars.
L’adjudicatària haurà d’oferir varis menús.
HORARI MÍNIM
Els horaris d’obertura del restaurant han de coincidir, en la major part, amb els horaris
d’obertura de l’espai expositiu, que actualment és de dilluns a dissabte de 10 a 19 i diumenges
de 10 a 14.
En tot cas, els horaris d’obertura queden subjectes a la legislació vigent que li sigui d’aplicació.
Sempre que la normativa ho admeti serà admissible ampliar l’horari mínim establert. En aquest
cas aquesta ampliació es realitzarà amb les següents condicions:
- Caldrà l’autorització expressa de l’AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT prèvia petició per
escrit on es faran constar els motius i la proposta de nou horari.
- Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses generades per aquesta ampliació d’horari.
- Serà obligació de l’adjudicatari el control del públic que accedeixi al restaurant i bar, així com
evitar l’accés a zones, en aquell moment, no obertes al públic.
2. PERSONAL DESTINAT A L’ACTIVITAT
L’adjudicatari assignarà a l’activitat el personal apte i necessari per a garantir el correcte
desenvolupament de l’activitat. El personal haurà d’anar amb uniforme o com a mínim
identificat amb un distintiu que permeti identificar la seva adscripció a l’activitat de
restauració.
Tot el personal que presti els serveis en l’espai adjudicat dependrà únicament de l'adjudicatari
a tots els efectes, sense que entre aquest i / o aquell i REDESSA hi hagi cap vincle de
dependència funcionarial ni laboral.
Un cop finalitzat el contracte REDESSA no estarà obligat per cap títol amb les persones que en
aquell moment o amb anterioritat hagin prestat servei per a l’adjudicatari.
3.ACCESSOS ALS ESPAIS ASSIGNATS DE LA CESSIÓ
L’accés al restaurant es realitzarà pel vestíbul de l’entrada principal de l’espai expositiu. L’accés
als clients per l’accés dels vestíbul en horari fora de visita del públic, haurà d’atendre’s amb els
mitjans humans i materials necessaris per informar, orientar i supervisar adequadament. Les
despeses que es generin per aquest servei aniran a càrrec de l’adjudicatari.
S’haurà de senyalitzar la situació i els horaris de la cafeteria i del restaurant en els llocs que es
consideri convenients, dins de les zones de circulació del Gaudí Centre Reus. Serà
responsabilitat de l’adjudicatari el manteniment de l’ordre de les instal·lacions objecte de
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cessió.
L’adjudicatari està obligat a mantenir les escales d’emergència del Restaurant (c/ del Vidre)
completament lliures d’objectes o obstacles.
No obstant l’anterior, REDESSA podrà autoritzar, prèvia sol·licitud de l’adjudicatari, l’accés a
l’espai pel carrer del Vidre, sempre i quan es realitzin les obres necessàries, prèvia aprovació
del projecte de reforma per part de REDESSA.
En general, l’adjudicatari està obligat a acomplir les ordres dictades per l’Ajuntament de Reus
i/o l’Agència de Promoció de Ciutat en relació a l’ús dels espais comuns i els accessos als
mateixos, que siguin objecte d’utilització per part de l’adjudicatari en virtut del present
contracte o de qualsevol altra relació negocial amb l’Ajuntament o organisme dependent.
(terrasses, ... )
A tal efecte, l’Agència de Promoció de Ciutat comunicarà oportunament a l’adjudicatari les
normes relatives al funcionament i ús dels elements i accessos comuns i espais adjacents a
l’edifici Gaudí Centre.
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4.ALTRES OBLIGACIONS ESPECIFIQUES DE L’ADJUDICATARI
Serà responsabilitat de l’adjudicatària la legalització de les instal·lacions i l’obtenció dels
permisos, certificats i llicències d’activitat que siguin necessàries per a l’explotació de l’activitat
de restauració de la Gaudí Centre Reus.
L’adjudicatari haurà d’assumir les inversions tant per complir la normativa vigent com les
d’adequació del local a l’estètica proposada a la memòria presentada sense cap dret a
rescabalament.
L’adjudicatària es compromet a mantenir el compliment dels requisits establerts en la
normativa vigent per accedir a l’exercici de l’activitat durant la totalitat del contracte.
L’adjudicatari haurà de realitzar al seu càrrec les inspeccions periòdiques fixades per la
normativa d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial i la d’espectacles públics i activitats
recreatives. En cadascuna d’aquestes actuacions, s’informarà a REDESSA amb una setmana
d’antelació per si vol assistir i s’enviarà amb posterioritat l’acta.
L’adjudicatari instal·larà i haurà de realitzar al seu càrrec les inspeccions periòdiques fixades
per la normativa d’instal·lacions de protecció contra-incendis. En cadascuna d’aquestes
actuacions, s’informarà a REDESSA amb una setmana d’antelació per si vol assistir i s’enviarà
amb posterioritat l’acta.
L’adjudicatari haurà de tenir sempre a disposició dels clients del restaurant el llibre general de
reclamacions, degudament segellat de conformitat amb les disposicions legislatives i
reglamentàries de la Generalitat de Catalunya.
Igualment, l’adjudicatari haurà de tenir una llista de preus a disposició dels clients en
compliment amb les normes de consum de la Generalitat de Catalunya.
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L’adjudicatari haurà de respectar la normativa reguladora d’activitats obertes al públic i en
especial en allò que sigui d’aplicació pel que fa a la normativa sanitària (manipulació,
conservació i preparació d’aliments) i de seguretat (evacuació de persones, ús de materials
ignífugs).
En relació amb aquesta regulació l’adjudicatari haurà de presentar un pla de seguretat que
s’haurà d’adaptar al pla de seguretat de tot l’edifici i comptar amb el vistiplau de l’Agència
de Promoció de Ciutat.
L’adjudicatari haurà d’adherir-se i donar compliment al pla d’emergència de l’edifici.
5. PROCEDIMENT D’OBERTURA DE L’ACTIVITAT I EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS
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PREVI A LA OBERTURA DE L’ACTIVITAT
L’adjudicatari realitzarà les actuacions necessàries per tal de tramitar la nova obertura de
l’activitat segons la normativa vigent, sota la supervisió tècnica de REDESSA.
Un cop realitzades, es formalitzarà la comunicació a l’Ajuntament i s’entregarà còpia digital de
la documentació tècnica i de la comunicació a REDESSA. A partir d’aquest acte administratiu,
podrà obrir al públic sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin
realitzat certificacions.
Un cop realitzada la inversió el restaurador haurà d’acreditar les obres i despeses necessàries
per obtenir les llicències/comunicació d’activitat i de tots els documents acreditatius del
compliment de la normativa vigent d’aplicació (REBT, RITE, CTE, seguretat alimentària,
espectacles públics i activitats recreatives, ordenances municipals,...), i l’esmena de les
mancances detectades, mitjançant l’entrega d’una còpia de les llicències, les corresponents
factures de la inversió i fotografies acreditatives. Aquesta acreditació de la inversió es durà a
terme en el moment d’obertura al públic del restaurant, mitjançant una comunicació prèvia
a REDESSA.
DURANT EL PRIMER ANY DE CONTRACTE
L’adjudicatari facilitarà a REDESSA la planificació temporal de les inversions proposades a la
memòria presentada. REDESSA autoritzarà les actuacions o motivarà la denegació tenint en
compte criteris estètics o d’integració dintre de l’edifici.
Un cop autoritzades, l’adjudicatari realitzarà les actuacions a les que s’ha compromès seguint
la planificació temporal; abans de finalitzar el primer any de contracte les millores hauran
d’estar executades.
En ambdós tipus d’actuacions, l’adjudicatari haurà de sol·licitar els pertinents permisos
urbanístics municipals corresponents que habilitin l’execució de les obres.
6.DESPESES A CÀRREC DE LA CONCESSIONÀRIA
L’adjudicatari assumirà les despeses de qualsevol classe que es derivin de l’explotació de
l’activitat objecte del present plec.
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Totes les despeses i tràmits necessaris per a iniciar i desenvolupar l’activitat de restauració com
ara permisos, tributs, obres, instal·lacions, maquinària, equipament de cuina, mobiliari i altres
estris necessaris aniran, en la seva totalitat, a càrrec de l’adjudicatari.
En especial assumirà les despeses de naturalesa tributària, les quotes i drets de connexió, així
com els consums d’electricitat, aigua, gas i d’altres subministraments que es determinin en
relació amb l’espai adjudicat.
L’adjudicatari ha de satisfer a l’AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT, les despeses comunes de
manteniment i consum generals de l’edifici, d’acord a la seva quota d’ocupació de l’edifici.
Igualment la instal·lació de màquines automàtiques de vending per part de l’adjudicatari
estarà condicionada a la conformitat expressa de l’AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT qui
determinarà el nombre de màquines, els llocs d’instal·lació, i el preu a satisfer-li per a la seva
instal·lació. En qualsevol moment l’AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT podrà modificar les
autoritzacions atorgades.
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Igualment assumirà la neteja i el manteniment dels espais, equipaments, elements de
l’exposició i material relacionat amb aquests i que conformen l’objecte de la cessió.
Finalment també seran al seu càrrec les reparacions dels danys ocasionats a l’edifici com a
conseqüència d’una activitat imputable a l’adjudicatari.
7.REVERSIÓ
A la finalització del termini de la concessió, el servei revertirà a REDESSA, havent el contractista
d’entregar la totalitat de les instal·lacions i béns facilitats lliures i vacus, d’acord amb el
contracte que es derivi i en l’estat de conservació i funcionament adequats, reconeixent el
concessionari la potestat de REDESSA per a acordar i executar per sí el llançament, si fos el cas.
Totes les inversions realitzades per tal d’obtenir les llicències necessàries i per la posada a punt
del negoci en funcionament, quedaran en benefici de REDESSA.
A la finalització de la concessió, es procedirà a la inspecció del servei, comprovant la correcció
dels béns i instal·lacions revertits pel concessionari en relació a les condicions establertes a la
clàusula 28 del plec, entre d’altres.
Caldrà que l’establiment estigui al dia de les inspeccions normatives; així mateix es procedirà
al canvi de titularitat de l’activitat i dels serveis contractats, a més de procedir a efectuar els
canvis de titularitat de llicències a favor de REDESSA.
L’adjudicatari es compromet a no donar de baixa un cop finalitzi la relació contractual, els
contractes de serveis contractats pel desenvolupament de l’activitat, comprometent-se a
realitzar els oportuns canvis de nom.
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8.PLÀNOLS:
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ANNEX 2: DOCUMENT ÚNIC EUROPEU DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
Aquest document estarà a disposició dels licitadors en les següents adreces electròniques:
En document en format PDF editable, en la Plataforma de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_
electronica/DEUC-cat.pdf
En el servei en línia de la Comissió Europea a través del qual es pot importar el model de DEUC
corresponent a aquesta licitació:
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=es
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El DEUC s’ha de presentar signat pel representat legal de l’empresa licitadora, que
declararà en aquest que ostenta la deguda representació per la presentació de la
proposició i d’aquesta.
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ANNEX 3: MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

En/Na ............................ major d’edat, amb DNI núm. ............... i domicili a.................... (carrer,
número i localitat), en nom propi o en representació de ................., amb domicili a ..............
(carrer, número i localitat), i amb NIF ............... assabentat de les condicions tècniques,
econòmiques i generals que regeixen l’adjudicació de l’explotació de l’espai de restauració
del “GAUDÍ CENTRE REUS”, manifesta que accepta plenament les esmentades condicions i
obligacions i es compromet a complir-les estrictament a la vegada que

DECLARA:
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a) Que ofereix les següents condicions econòmiques, essent el cànon mensual de
....................€ (més IVA).

b) Reconeixement, premis o guardons nacionals o internacionals del licitador o de personal
al seu càrrec: ..................

I per què consti, signo a Reus, a la data que consta al peu d’aquest document.

(Signatura electrònica)
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ANNEX 4: DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT DE CONTRACTAR
El/la senyor/a ............................................................. com apoderat/da de l’empresa
....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa que representa, com
a licitadora del contracte ........................
a) Està facultat/da per a contractar amb el sector públic, ja que, tenint capacitat d’obrar,
no es troba en cap de les circumstàncies de prohibició per a contractar amb les
Administracions Públiques.
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
conforme amb el que estableixen els articles 13 y 14 del Reglament general de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
de octubre.
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c) Que l’empresa està integrada por un número de treballadors minusvàlids no inferior al
2%, o que s’ha adoptat alguna de las mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial
decret 364/2005, de 8 d’abril.
d) Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap
persona de les que fa referència la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat y la Llei 13/2005, de 27 de
desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
e) Que l'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per
a la seva obertura, instal•lació i funcionament legal.
f) Que la informació i documents aportats en els sobres A B i C són de contingut
absolutament cert.
g) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de
licitació i, si ocorre, els posteriors tràmits d'adjudicació, formalització, modificació,
negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és ....................................
h) Que no s’ha donat de baixa en la matrícula del IAE.
I per a què consti signa aquesta declaració responsable
(Signatura electrònica)
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ANNEX 5: DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS
El senyor/a............................com apoderat/da de l’empresa...................declara sota la seva
responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora del contracte..................
DECLARA
Que els documents i dades presentades que considera de caràcter confidencial, són els que
a continuació es relacionen:
-..........
-..........
I per que consti, signo aquesta declaració responsable.
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Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.

(Signatura electrònica)
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ANNEX 6: DOCUMENTACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
-

Avaluació de riscos generals de l’empresa

-

Informació del lloc del treball

-

Relació del personal (nom, DNI i lloc de treball)

-

Acreditació del corrent de pagament a la Seguretat Social

-

TC1i justificant de pagament

-

TC2

-

Justificant de formació e informació en matèria preventiva dels treballadors

-

Registre de lliurament d'Equips de Protecció Individual (EPIS) a treballadors

-

Certificat d'aptitud mèdica laboral dels treballadors
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La documentació enumerada es demanarà a l’adjudicatari previ a l’inici de l’activitat.
Aquesta documentació s’haurà d’actualitzar anualment i en cas de produir-se canvis
per l’adjudicatari, caldrà comunicar-ho a REDESSA.
L’empresa adjudicatària es veurà obligada a mantenir la documentació actualitzada
en matèria de prevenció de riscos durant tota la vigència del contracte.
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ANNEX 7: ESTUDI DE VIABILITAT DE LA CONCESSIÓ DE SERVEIS D’EXPLOTACIÓ DEL RESTAURANT
GAUDI CENTRE
1.- Objecte i justificació de l’estudi
Com a actuació prèvia a la contractació de la concessió de serveis relativa al RESTAURANT
GAUDÍ CENTRE, es redacta el present estudi de viabilitat.
En aquest document es desenvolupen els aspectes més importants que configuren
l’explotació del servei de restaurant, exposant les característiques, realitzant una valoració i
justificant la viabilitat econòmica del servei que es prestarà a través del concessionari.
El present estudi de viabilitat es redacta de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament i del Consell Europeu 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (en endavant, LCSP), norma que exigeix que en els contractes de concessió
de serveis la tramitació vagi precedida de la realització i aprovació d’un estudi de viabilitat
del mateix, vinculant si conclou la inviabilitat del projecte.
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Tal i com recull l’article 285 LCSP en el seu punt segon, en els contractes de concessió de
serveis la tramitació de l’expedient anirà precedida de la realització i aprovació d’un estudi
de viabilitat del mateix, o en el seu cas, d’un estudi de viabilitat econòmica-financera. No
s’estipula, no obstant, en quins casos es podrà optar per una o altra opció.
El contingut del present estudi serà, per analogia, l’establert a l’article 247.2 LCSP
corresponent a les actuacions preparatòries del contracte de concessió d’obres.
La contractació de la concessió de serveis per a l’explotació del restaurant Gaudí Centre
es considera objecte d’anàlisi de viabilitat per les següents raons:
-

La seva viabilitat tècnica no és objecte d’estudi en tant que no es tracta de la nova
implantació del servei, sinó de la continuïtat en l’execució del mateix.

-

Existeix un informe dels tècnics municipals valorant les modificacions a dur a terme a
l’espai per tal d’assolir les condicions mínimes per poder desenvolupar l’activitat dintre
de la legalitat, que s’adjunta com annex 8.

2. Finalitat i justificació del servei
La finalitat del contracte proposat és la gestió indirecta, mitjançant concessió de serveis,
de l’explotació del servei de restaurant al Gaudí Centre, essent aquest susceptible
d’explotació econòmica per particulars.
En conjunt amb l’espai principal cal dir també que dona dret a l’explotació de la terrassa
en via pública (plaça Mercadal), fet que sens dubte afecta de forma positiva l’estimació
d’ingressos que es preveu per a l’activitat objecte de concessió, tot i que en el present estudi
no es tindrà en compte, perquè s’entén que l’estimació de l’ocupació és molt més
complicada. L’espai amb dret a explotació de la terrassa en via pública vindrà establert
segons les consideracions de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de
50

l’Ajuntament de Reus, en especial pel seu article 23.2.
L’activitat objecte d’explotació té la consideració de restaurant i està classificada segons
la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica com
activitat sotmesa a règim de comunicació prèvia; addicionalment li es d’aplicació supletòria
el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.

3. Justificació dels avantatges quantitatius i qualitatius que aconsellen la utilització del
contracte de concessió de serveis enfront d’altres de tipus contractuals
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Conforme a l’article 15 LCSP, el contracte de concessió de serveis és aquell en virtut del
qual un o diversos poders adjudicadors encomanen a títol onerós a una o vàries persones,
naturals o jurídiques, la gestió d’un servei la prestació del qual sigui de la seva titularitat o
competència, i la contrapartida del qual vingui constituïda pel dret a explotar els serveis
objecte del contracte, o bé per aquest dret acompanyat del de percebre un preu.
Aquest dret d’explotació dels serveis implica la transferència al concessionari del risc
operacional, abastant el risc de demanda, el de subministrament o ambdós. S’entén per risc
de demanda el que es deu a la demanda real dels serveis objecte del contracte i risc de
subministrament el relatiu al subministrament dels serveis objecte del contracte, en particular
el risc que la prestació dels serveis no s’ajusti a la demanda.
Així, l’elecció d’aquest model de contractació es justifica en els següents avantatges
quantitatius i qualitatius:
-

La prestació dels serveis de restaurant no forma part intrínseca de l’activitat de REDESSA
i, en conseqüència, no es disposa de mitjans materials ni personals per executar el servei.

-

Essent el servei de restaurant una activitat susceptible d’explotació independent, es
considera que la seva gestió a través de concessió millora la prestació del servei en
atorgar més flexibilitat a l’activitat que el contracte de serveis.

-

A través de la concessió de serveis es permet fomentar l’activitat empresarial de forma
més dinàmica i directa amb els ciutadans, generant autoocupació.

-

Mitjançant la concessió de serveis REDESSA té l’oportunitat d’aprofitar un espai sense
que li comporti despesa, aplicant criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

-

La concessió de serveis suposa, com a tret característic, la transferència del risc
operacional, extrem que beneficia el servei en assegurar-se la prestació d’aquest sense
que comporti l’assumpció de variants imprevisibles.

4. Previsions sobre la demanda d’ús
Per analitzar la demanda del servei de restaurant ens basarem en les dades d’ocupació
dels anteriors titulars de l’activitat. Tenint en compte la ubicació de l’espai de restaurant dins
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d’un edifici singular al centre de la ciutat, no pot ignorar-se l’evident influència i oportunitat
de negoci que comporta per a la viabilitat de l’activitat.
La demanda real, així com la despesa mitjana per usuari és de difícil previsió, en tant que
depèn de la qualitat i el preu del servei i del tracte dispensat pel futur concessionari a la
clientela. En tot cas, cal suposar que el concessionari comptarà amb una promoció
adequada, una explotació diligent, una atenció personalitzada i una oferta variada i
assequible, disposant de tots els mitjans al seu abast amb l’objecte d’obtenir la major
demanda possible i rendibilitzar l’explotació, que no només obtindria potencials clients del
museu, sinó també del públic en general.
En suma, s’ha de tenir en compte que a l’edifici en particular i a la plaça Mercadal en
general es realitzen un seguit d’esdeveniments que comporten un augment de l’afluència
de població a la zona, la qual cosa indubtablement reverteix en una major oportunitat de
negoci per al restaurant concessionat.
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Tenint en compte les limitacions exposades, es planteja un únic escenari de demanda del
servei, donat que amb previsions conservadores s’obté una rendibilitat acceptable del servei
en aquesta concessió (com s’ha indicat en punts anteriors, exclusivament basada l’activitat
de restaurant tot i que aquesta es pot veure incrementada per les consumicions servides a la
terrassa ubicada a la plaça Mercadal, a la qual té dret).
Es mostren les següents previsions, quantificant l’import dels ingressos totals estimats per als
primers anys d’explotació tenint en compte que és previsible que hi hagi un increment entre
el número de serveis durant els tres primers anys fins que el nou local sigui reconegut com una
oferta estable i que s’estabilitzi a partir del quart any. La previsió de menús diaris, preu unitari
i dies d’obertura a l’any són mitjanes que pretenen simplificar les possibles variacions de dies
que s’obre només per un àpat, jornades on es poden arribar a fer dos torns per àpat, preus
de menús diaris front a menús degustació,...
Menús/dia

Preu sense IVA
/menú (€)

Dies/any

Ingressos previstos any 1

40

19,5

300

Ingressos previstos any 2

50

19,5

300

Ingressos previstos any 3

55

19,5

300

El nombre màxim de comensals permesos en cada espai pot variar en funció de la
distribució que l’adjudicatària estableixi; tot i això, per tenir dades de referència es parteix de
l’ocupació fixada a l’apartat 2 del DB-SI 3 del CTE (càlcul de l’ocupació), que fixa un rati de
1,5 m2/persona per zones de públic assegut a restaurants. La següent taula mostra l’ocupació
màxima per cadascuna de les zones i del total destinat a ús de restauració, on s’observa que
l’ocupació màxima és molt superior a la previsió de menús diaris (161 persones per torn vs 55
menús diaris).
Zona

Superfície
(m2)

Rati
(m2/persona)

Ocupació màxima
(persones)

Menjador

81

1,5

54

Terrassa a àtic

128

1,5

85

Terrassa a sobreàtic

33

1,5

22

52

TOTAL

242

1,5

161

5. Riscos operatius i tecnològics i durada de la concessió
L’estudi de la concessió es realitza per un termini de 15 anys.
Durant els anys que dura la concessió, i segons s’estableix a la normativa vigent, l’empresa
concessionària assumirà el risc operacional d’acord amb els escenaris plantejats en la seva
oferta econòmica.
6. Cost de la inversió a realitzar
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Anualment es consideren unes despeses financeres per tal de fer front a possibles crèdits
per suportar la inversió inicial i els fluxos de tresoreria i a la garantia definitiva a dipositar durant
el termini de la concessió. A continuació es desglossa l’estimació d’imports per la inversió i
despesa inicial (tots ells sense IVA):
-

Inversió per implementar les mesures correctores d’obligat compliment per la nova
obertura de l’activitat: 48.072 euros. Inclou obres, instal·lacions, certificacions de
materials,... per donar compliment a la normativa vigent d’aplicació (REBT, RITE, CTE,
seguretat alimentària, espectacles públics i activitats recreatives, ordenances
municipals,...). El desglossament d’aquest import està indicat a l’annex 8.

-

Despeses inicials: 5.000,00 euros. Tot i que tots els utensilis de sala i estris de cuina que es
troben actualment al espai, podran esser utilitzats per l’adjudicatari, es considera
aquesta despesa en concepte de l’adquisició d’elements que manquen o que vulguin
ser renovats. També es consideren en aquest concepte les inversions per
adequació/decoració de l’espai a gust del licitador, és a dir, totes les actuacions
complementàries que no són estrictament necessàries per l’obertura de l’activitat des
d’un punt de vista normatiu i que romandran al establiment un cop finalitzat el
contracte.

-

Garantia definitiva: 18.000 euros. En aplicació de l’article 107.4 LCSP, la garantia a les
concessions de serveis es fixarà per l’òrgan de contractació, proposant-se en aquest
cas la quantia esmentada tenint en compte la durada, naturalesa i importància de la
concessió.

-

Honoraris tècnics per la legalització de l’activitat i les instal·lacions: 3.500 euros. En tant
que el concessionari haurà de tramitar davant l’Ajuntament la pertinent llicència
d’activitats en règim de comunicació prèvia, haurà d’aportar el Projecte tècnic
descriptiu de l’activitat.

En conseqüència, s’estima que el capital inicial del qual ha de disposar el concessionari
ascendeix a uns 80.000 euros (74.572 euros per a les inversions i despeses inicials indicades i
5.428 euros de provisió de fons per a imprevistos). En aquest punt és necessari tenir en compte
que l’import de la garantia definitiva seran retornats al concessionari si, a la finalització de la
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concessió, aquesta s’ha realitzat sense incidències.
No es preveu que el concessionari realitzi grans inversions o obres en el restaurant per a la
realització de l’activitat, excepte aquelles despeses de manteniment, revisió, conservació,
adaptació o millora tècnica que en cada moment vinguin imposades per normes de
caràcter tècnic o general o aquelles de reforma o millora que, sense que suposi l’ampliació
de la superfície ocupada originàriament, desitgi realitzar el concessionari amb caràcter
voluntari. En tot cas, aquestes eventuals actuacions tindran com a finalitat augmentar la
distinció i/o elegància de l’espai, el que revertirà en la tarifa de preus del restaurant, sempre
a risc i ventura del licitador.
No hi haurà aportació de capital per part de REDESSA, considerant que la concessió de la
infraestructura que es licita posseeix la suficient rendibilitat com per a ser explotada amb un
marge de benefici positiu. No obstant, REDESSA sí que ficarà a disposició del concessionari
tota la maquinària i estris de cuina així com els utensilis de sala en el seu estat actual per a la
seva utilització voluntària durant l’explotació de la concessió.
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7. Costos i ingressos del concessionari
Addicionalment a la inversió inicial, es consideren una sèrie de despeses que fixaran la
viabilitat de la concessió. Les despeses periòdiques de funcionament en què es preveu que
incorri l’explotació del servei tindran en compte les consideracions següents (tots ells sense
IVA):
-

Cànon: 2.000 euros anuals. S’estableix el cànon mínim en aquesta quantia donat
l’obligat caràcter onerós de les concessions. El pagament es realitzarà de forma
mensual a partir del mes 24 i podrà ser millorat a l’alça pels licitadors.

-

Serveis d’empreses externes: 4.000 euros anuals. Es considera una despesa anual per tal
d’afrontar despeses de manteniment de les instal·lacions o l’activitat a partir del primer
any. Es considera que són despeses pròpies de l’activitat com reparació de maquinària,
neteja periòdica de filtres,...

-

Assegurances: 1.500 euros anuals. La quantia mínima de l’assegurança de
responsabilitat civil quedarà fixada per l’activitat segons el Decret 112/2010 i també es
té en compte la resta d’assegurances requerides al plec.

-

Subministraments: 6.000 euros anuals en gas i telèfon. El concessionari s’haurà de fer
càrrec del subministrament de gas i telèfon per al restaurant, estimant-se la despesa
anual en la quantia indicada. El concessionari pot contractar altres serveis si ho
considera adient per a l’explotació (per exemple, telèfon o internet), essent les despeses
que se’n derivin al seu càrrec.

-

Despeses comunitàries: 16.508,70 euros anual). Les despeses de manteniment i consum
d’elements comuns i dels associats intrínsecament al espai del restaurant s’han de
regularitzar mensualment amb l’Agència de Promoció del Ajuntament. Es valoren en
aquesta quantitat en base a l’històric existent, facilitat per la pròpia Agència.

-

Compres de mercaderies (existències): L’estimació es basa en la previsió de vendes,
preveient un marge comercial del 64% sobre el preu de venda. És a dir que les compres
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representen un 36% de l’import dels ingressos previstos.
-

Taxes: El concessionari haurà de suportar la taxa d’escombraries de l’Ajuntament,
estimada en 1.500 euros anuals.

-

Personal: s’ha previst la contractació d’un cap de sala i de tres cuiners/cambrers a
jornada completa i un altre a mitja jornada per absorbir pics de feina en temporada
alta i assistència fora d’horari d’obertura de l’espai expositiu.

-

Impost sobre el rendiment de l’activitat: La previsió del compte de resultats s’ha fet sota
la hipòtesi de tributació en Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en règim
d’estimació directa, la qual cosa comporta la realització de quatre pagaments
fraccionats trimestrals a l’any (en els mesos d’abril, juliol, octubre i gener de l’any
següent) pel 20% del rendiment net corresponent al període de temps transcorregut
entre el primer dia de l’any i l’últim dia del trimestre en qüestió (deduint els pagaments
fraccionats ja ingressats en trimestres anteriors).

Es considera que es farà front a les despeses periòdiques i corrents amb els ingressos
d’explotació.
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Pel que fa al compte de resultats i la seva rendibilitat, es realitza una previsió en el primer
any del citat compte i una projecció per al termini màxim de concessió, en base a les
següents hipòtesis:
-

Increment anual costos de personal: 2%

-

Increment anual resta de costos: 1%

-

Increment anual compres i vendes: 2%

Tenim en compte els extrems i les dades indicades en els apartats anteriors, les quals
principalment són:
-

La previsió d’ingressos indicada a l’apartat 4.

-

El marge comercial previst a l’apartat 7.

-

Les despeses i inversions inicials previstes a l’apartat 6.

-

Les despeses periòdiques previstes a l’apartat 7.

Amb això, la previsió del compte de resultats d’aquest estudi de viabilitat presenta les xifres
del quadre següent; el licitador haurà de realitzar un estudi de viabilitat amb les seves
previsions reals per tal de calcular l’increment de cànon que està disposat a pagar, sempre
al seu risc i ventura, tenint en compte el plec que regeix la concessió.
A la vista d’aquest estudi, l’import net de la xifra de negocis és de 5.249.896,67 €.
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ANNEX 8: INFORME TÈCNICS MUNICIPALS
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13/2019

INFORME TÈCNIC
1.- Dades de l’informe tècnic:
- Assumpte:
- Situació:
- Propietat:

INFORME VISITA TÈCNICA AL RESTAURANT CAPSA GAUDI
PLAÇA MERCADAL 3
Ajuntament de Reus.

2.- Motius de l’informe:
A sol·licitud de Reus desenvolupament econòmic realitzem la visita tècnica al
restaurant situat a la planta superior de la capsa Gaudi , situat a la plaça Mercadal n3
per determinar l’estat del restaurant pel cessament de l´activitat Gaudí up and down
SL.
Que el dia 11 de febrer del 2019 se´ns va convocar juntament amb altres tècnics de l
´Ajuntament per tal de revisar l´establiment i realitzar una valoració conjunta de l´estat
del restaurant des de l´òptica que es competent per cadascú dels departaments
representats ; Regidoria seguretat alimentaria, regidoria de serveis tècnics, regidoria
d ´activitats i manteniment i serveis tècnics de REDESSA de les mancances existents a
nivell tècnic que han de ser vinculants per poder complir amb l´activitat us restaurant i
que comporten una despesa econòmica a realitzar prèvia a l´obertura de l´establiment .
Amb aquest segon informe te l´objectiu de reflectir el que es d´obligat compliment per
l´obertura de l´activitat amb compliment de la normativa vinculant i poder realitzar l
´acte de control inicial favorable.

3.- Dades prèvies:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Projecte d´activitats 01712/2014 visat nº LE022278 del 12/12/2014 , Gaudi up
and Down SL, emplaçat a la plaça mercadal nº3 planta 4 i coberta «capsa
Gaudi».
Referencia cadastral 1379320CF4511G0010PR.
No es compleixen les prescripcions imposades per la normativa vinculant
aplicable a l´activitat us Restaurant.
Responsable i propietari Ajuntament de Reus.
Superfície útil 459,82 m2
Potencia contractada 142,054KW.
Potencia enllumenat 2,818 KW.
Potencia total 144,872 KW.
Potencia gas cocció 72KW ( actualment el antic inquilí ha donat de baixa el
subministrament de gas, perjudici important que comportara donar d´alta un
subministrament nou i adequar-nos a normativa actual molt més restrictiva ).
Aforament 187 persones.
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4.- Anàlisi i relació de fets
•

•

S’ha fet una inspecció ocular per part de l’aparellador municipal conjuntament
amb el responsable de manteniment de redessa , la tècnica d´activitats
municipal i la farmacèutica responsable de la regidoria de salut publica per tal
de detectar les deficiències que poguessin existir .
Es detallen a continuació el que es d´obligat compliment per l´obertura de
l´activitat amb compliment de la normativa vinculant i poder realitzar l´acte de
control inicial favorable.

Mesures correctores per poder complir amb normativa vinculant de seguretat
alimentaria :
1. El terra de la cuina ha d’ésser de material no porós i de fàcil neteja i
desinfecció. L´existent a la totalitat de la cuina no compleix i s´ha de canviar a
la seva totalitat. ........pressupost aproximat 1580€.
2. El terra de la zona de restaurant també ha d’ésser de material que permeti una
neteja i desinfecció quan sigui necessària, s’han vist zones on hi ha moquetes
que caldrà que es retirin.........pressupost aproximat 1580€.
3. A la cuina hi ha una aixeta que no és d’accionament no manual ,cal substituirla.........pressupost aproximat 380€.
4. Cal comprovar que totes les aixetes disposen d’aigua calenta incloses les dels
lavabos ja que els treballadors comparteixen el bany amb els
clients.........pressupost aproximat 180€.
5. Tots els circuits no estan protegits de manera que el limit d´intensitat de
corrent admissible del conductor queda garantit pel dispositiu de protecció. La
modificació de los PIAS de los circuits de «salamandra» (ara amb 25A) i nevera
(ara
amb 20A) no protegeixen les seccions instal·lades de
2,5mm2.........pressupost aproximat 3580€.
6. Repassar la totalitat de l´enllumenat d´emergència, s´observen equips que no
entren en funcionament. No funciona l´emergència de la porta de servei (junt a
quadre electriu general).........pressupost aproximat 220€.
7. Instal·lació deficient a la zona de la terrassa planta superior ; regletes de
connexió vistes sense caixa i regleta que sobre sur de la caixa de derivació
malament col·locada.........pressupost aproximat 592€.
8. Retirar la totalitat de la moqueta de la sala i pavimentar amb terratzo
equivalent al existent a la zona del menjador del restaurant.........pressupost
aproximat 2250€.
9. Els tres fonolls absorbents de sorolls situats al sostre de la sala menjador s´han
de forra amb material adequat per justificar el comportament al foc de la
tela.........pressupost aproximat 220€.
10. S´ha de realitzar les obres necessàries per ubicar a la cuina un decantador de
greixos.........pressupost aproximat 120€.
11. S´han de recol·locar la totalitat dels extintors i BIES a alçada reglada pel CTE i
verificar el seu funcionament així com recodificar.........pressupost aproximat
500€.
12. Subministre e instal·lació de dos llums d´emergència.........pressupost
aproximat 180€.
13. Subministre e instal·lació de cubells de brossa separativa amb tapa i
pedal.........pressupost aproximat 55€.
14. Subministre e instal·lació de armari per poder agrupar els productes de
neteja.........pressupost aproximat 45€.
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15. Realitzar la legalització del clima de l´edifici i compliment de normativa RITE,
manca la substitució dels climatitzadors per recuperadors i realitzar la totalitat
de reixes d´impulsió i expulsió .........pressupost aproximat 8280€.
16. Caldrà desmuntar descalcificador e instal·lació de acumulador per el
descalcificador i deixar únicament l´escalfador a gas sense aigua descalcificada
aprofitant l´instal·lació d´aigua calenta sanitària existent, que no disposa de
circuit de retorn.........pressupost aproximat 16250€.
17. Caldrà subministra e instal·lació d´un nou equip split per a sala freda marca
intarcon mod asf-dy-12 033R134A amb la part proporcional de l´instal·lació
frigorífica
i instal·lació elèctrica amb cablejat nou fins a quadre
general.........pressupost aproximat 3580€.
18. Caldrà canviar aixeta de la cuina amb una amb barrejadora exterior i maneta
gerentològica .........pressupost aproximat 310€.
19. Caldrà subministrar i instal·lar un descalcificador volumètric compacte de 4
litres.........pressupost aproximat 600€.
20. Caldrà subministrar i instal·lar un descalcificador volumètric compacte de 8
litres.........pressupost aproximat 800€.
21. Caldrà revisar la totalitat de l´instal·lació elèctrica per determinar els tèrmics
estan en bon estat i els magnetos que per seguretat s´han de
substituir.........pressupost aproximat 2280€.
22. Caldrà instal·lar al bany un termo de 30 litres elèctric que garanteixi l´aigua
calenta sanitària al zona dels banys del restaurant, ja que es aquest el que es
fa servir pels treballadors i per normativa ha de disposar d´aigua calenta
sanitària. S´haurà de realitzar tot el cablejat fins a quadre general i incorporar
un magneto nou.........pressupost aproximat 1790€.
23. Caldrà realitzar un barnissat de la totalitat de la fusta ornamental amb pintura
transparent i amb adequat compliment de normativa per poder certificar el
compliment amb matèria de prevenció i extinció d´incendis.........pressupost
aproximat 2250€.
24. Caldrà desmuntar la totalitat de la fusta envolta els elements portants (pilars)
deixant el formigo de l´estructura vist per garantir compliment de normativa i
poder certificar el compliment amb matèria de prevenció i extinció d
´incendis.........pressupost aproximat 450€.
Mesures correctores per poder posar en funcionament els elements i l
´instal.lació posta en marxa del gas;
El antic llogater ha donat de baixa l´instal·lació i subministre de gas , això implica no
només que no es podin provar tots els elements depenen del subministre de gas
natural, sinó que per poder donar d´alta de nou l´instal·lació (amb un nou contracte
de subministre) haurem de complir la normativa actual vinculant , derivara amb canvi
molts substancials en el pressupost de la legalització de l´activitat.
Aquest pressupost l´hauríem de sumar la despesa de l´instal·lació del gas per adequarla a normativa actual que esta sense valorar.

5,- Fonaments de Dret:
Reial Decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions
d'aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d'higiene, de la producció i
comercialització dels productes alimentaris;Reglament (CE) 852/2004 del Parlament
Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes
alimentaris, Annex II; Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
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Reus, a 24 d´abril de 2019
L’ Arquitecte tècnic,
Firmado
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