Expedient núm.: 1658/2019
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Procediment: Contracte privat de l’administració pública
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L
SOTSARRENDAMENT DEL LOCAL DESTINAT A L’EXPLOTACIÓ DEL BARRESTAURANT DEL VIVER D’EMPRESES I CENTRE DE NEGOCIS, PER
PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, AMB DIVERSOS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ

CLÀUSULA 1A. Objecte i qualificació
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte és el sotsarrendament de l’espai on s’ofereix el servei de bar i
restaurant del viver d’empreses de Camarles propietat de l’entitat pública INCASOL, i
que el Consell Comarcal del Baix Ebre, en té la possessió per raó del contracte
d’arrendament signat amb data 1 d’abril de 2004.
L’espai físic concret i les instal·lacions i equipaments assignats al sotsarrendament
objecte d’aquest contracte són els següents:
Un espai habilitat com a bar i que està ubicat a la planta baixa, amb accés des de
l’exterior pel vestíbul de l’entrada principal i per la terrassa.
Aquest espai de bar es divideix en tres zones:
la zona obrador
la zona de taules
la zona de barra.
En el moment del lliurament de les claus, les instal·lacions es troben en el següent
estat d’equipament:
Una barra de bar amb una zona d’aigües. No hi ha més equipament ni parament.

Antecedents:
En data 1 d’abril de 2004 el president del Consell Comarcal del Baix Ebre i el
representant de l’entitat pública INCASOL van signar un contracte d’arrendament del
immoble anomenat actualment Viver d’empreses i centre de negocis de Camarles i
que és una porció de la finca que consta inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1
de Tortosa, al Tom 3439, llibre 764, foli 219, finca núm. 10.668.
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L’edifici compta a la planta baixa amb 7 locals industrials, una sala d’actes, una sala
de treball compartit, una sala de formació i l’espai de restaurant-cafeteria. A la primera
planta estan situades les oficines dels gestors, vint despatxos, tres aules de formació i
una sala de reunions.
El contracte signat en data 1 d’abril de 2004, tenia una vigència de 10 anys
prorrogables expressament en terminis de 10 anys. En data 30 de març de 2012,
l’INCASOL i el Consell Comarcal del Baix Ebre, van subscriure una addenda al
contracte original. Entre d’altres, l’addenda disposa la revisió del pacte de durada del
contracte original i s’amplia la vigència del contracte fins a la data 31 de març de l’any
2022.

Necessitats a satisfer
El contracte pretén cobrir la demanda de disposar d’un bar-restaurant en un espai on
s’acumula gran afluència de persones que utilitzen els serveis dels viver d’empeses i
centre de negocis del Baix Ebre.
Atès que el Consell Comarcal disposa de l’edifici per raó del contracte d’arrendament
descrit a l’apartat anterior, es planteja aquest contracte com un sotsarrendament
subjecte a la normativa sobre aquesta matèria, en quant a la seva execució i a la
normativa sobre contracts del sector públic en relació a la seva preparació

El contracte definit té la qualificació de contracte privat, d'acord amb l'article 26 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte no es divideix, a l'efecte de la seva execució, en lots atès que
l’actuació és única i es dificultaria la correcta execució de la mateixa des del punt de
vista tècnic. Per tant, l’objecte no permet la seva divisió.
1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:

Codi CPV

Descripció

55510000

Gestió de bars
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CLÀUSULA 2A. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en
la clàusula desena.

CLÀUSULA 3A. Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat,
aquest Consell Comarcal compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés
segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.baixebre.cat

CLÀUSULA 4A. Pressupost Base de Licitació i valor estimat del contracte
L’import del sotsarrendament s’estableix en una quantitat millorable a l’alça, que té el
següent import base:
L’adjudicatari estarà obligat al pagament de l’import resultant de la seva oferta que
serà igual o superior a 300,00 euros mensuals. A aquest import cal afegir l’Impost
sobre el Valor Afegit corresponent.
El Pressuposat Base de Licitació del contracte és de 300,00 euros (exclòs l’IVA) i
63,00 euros d’IVA, que suma un total 363,00 euros amb l’IVA inclòs.
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 8.100,00 euros (IVA exclòs).

CLÀUSULA 5A. Revisió de preus.
Durant la vigència del contracte, s’anirà actualitzant anualment la renda, tot aplicant a
l’anualitat anterior la variació percentual experimentada per l’Índex General Nacional
del Sistema d’Índexs de Preus de Consum en un període de dotze mesos
immediatament anteriors a la data de cada actualització.

CLÀUSULA 6A. Durada del Contracte
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La durada del contracte de sotsarrendament serà des de la formalització del contracte
fins el dia 31 de març de 2022, data en que s’extingeix la durada del contacte
d’arrendament signat entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’INCASOL, propietari
de l’immoble.
El contracte es podrà prorroga si el Consell Comarcal del Baix Ebre esdevé propietari
de l’immoble o bé signa un nou contracte de lloguer amb el propietari i aquest li permet
mantenir la figura del sotsarrendament. En tot cas, la pròrroga haurà de ser acordada
pel Consell Comarcal del Baix Ebre, acceptada per l’adjudicatari i formalitzada en el
corresponent document.

CLÀUSULA 8A Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions
de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
1. CAPACITAT D’OBRAR
La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document
de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic
que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
b) Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats
Econòmiques en l'epígraf corresponent.
c) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la
Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobri l'Espai Econòmic Europeu
s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de
l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un
certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les
disposicions comunitàries d'aplicació.
d) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
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2. PROHIBICIONS DE CONTRACTAR
La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o
certificació administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.

3. SOLVÈNCIA DE L’EMPRESARI

3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se
mitjançant:
a) Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per import igual o superior a 8.000 € així com aportar el compromís de la
seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant
tota la execució del contracte.
Aquest requisit s’entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui en la seva
oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de
l’assegurança exigida, compromís que tindrà que fer efectiu dins del termini que
estableix l’article 150.2 de la LCSP (deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell
en que hagués rebut el requeriment).
3.2. La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint
en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa
haurà d'acreditar-se mitjançant els documents següents:
a) Experiència d’un mínim de gestió d’un (1) establiment dedicat a bar, cafeteria o
restauració dins els últims 5 anys.
S’acreditarà mitjançant els documents que es considerin oportuns a tal efecte.
b) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà,
sent com a material mínim el següent:

-

Taules d'interior
Cadires interior
TPV per hostereria
Congelador i frigorífic adequats a hosteleria
Campana extracció industrial hosteria
Rentavaixelles industrial
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-

Fregidora industrial
Forn Industrial per hosteleria
Cuina de gas professional
Planxa Industrial

CLÀUSULA 9A. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa
9.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
9.2 Presentació Electrònica
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar
les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació
i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. La utilització
d'aquests serveis suposa:
•
•
•

La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del
termini de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci
de licitació en el Perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de
l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació del
Sector Públic posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, cal que els licitadors interessats
es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector
Públic
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
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Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de
temps.
9.3 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en DOS arxius
electrònics, signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació de l’arxiu
electrònic i la llegenda “Proposició per licitar a la contractació del sotsarrendament

dels espais del bar-restaurant del Viver d’empreses per destinar-ho a serveis
de restaurant i bar del viver d’empreses de Camarles”

La denominació dels sobres és la següent:
— Arxiu electrònic «A»: Documentació Administrativa.
— Arxiu electrònic «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de
Forma Automàtica.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents:
- ARXIU ELECTRÒNIC «A»: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració. S’adjunta model al Perfil del
contractant.
-ARXIU ELECTRÒNIC «B» : PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA.
Aquest arxiu contindrà:
a) el document on indicar l’oferta econòmica, la millora de les condicions mínimes
d’horari i l’experiència en restauració emplenat i signat. Si el document no està signat
es rebutjarà l’oferta. Es presentarà segons el model del Annex I.
b) Els documents necessaris per justificar l’experiència tal com s’indica en l’Annex I .
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CLÀUSULA 10A. Criteris d'Adjudicació
Els criteris de valoració que serviran de base estan elaborats d’acord a l’article 145 de
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 Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
La proposta de servei es valorarà sobre un total de 100 punts, desglossats tal i com es
detalla a continuació:
CRITERIS
Avaluables de forma automàtica
Proposició econòmica
Millora de les condicions mínimes d’horari
Experiència en el sector de la restauració

PONDERACIÓ
(%)
100
60
10
30

10.1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1. Import anual a satisfer per l’arrendatari: Màxim 60 punts
La puntuació s’atorgarà aplicant la següent fórmula en el preu ofert:
S’atorgaran 60 punts a l’oferta més alta de pagament a favor del Consell Comarcal del
Baix Ebre i, proporcionalment, es valoraran la resta d’ofertes per ordre decreixent. La
puntuació de la resta d’ofertes s’obtindrà prenent com a referència els 60 punts. A
cada oferta se li aplicarà als 60 punts el percentatge de diferència entre l’oferta
presentada i la més alta.

b) Millora de les condicions mínimes d’horari: fins a 10 punts
Horari mínim establert: de 8:00 a 16:30h. Es puntuarà amb cinc punts cada mitja hora
de més que restarà obert fins un màxim de 10 punts.

c) L’experiència professional o laboral en el sector de la restauració: fins a 30
punts
- L’experiència en el sector de la restauració, fins a 30 punts, i es puntuaran a raó de 5
punts per cada any.
S’acreditarà:
- Experiència de caràcter laboral: mitjançant vida laboral i contracte.
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- Experiència de caràcter professional: mitjançant alta declaració censal, documents de
manteniment de l’activitat, o qualsevol altre document que pugui acreditar el temps de
desenvolupament de l’activitat

CLÀUSULA 11A. Admissibilitat de Variants
No s'admeten variants.

CLÀUSULA 12A. Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes
i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests
s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran
part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui
atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, si escau, el titular de
l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així com
aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari
de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes d'aquesta,
sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si
escau, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del
total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci
de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un
Anunci específic en el citat perfil.
CLÀUSULA 14A. Comitè d'Experts
No procedeix la designació en aquest procediment.

CLÀUSULA 15A. Obertura de Proposicions
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La Mesa de Contractació es constituirà, en acte no públic, després de la finalització del
termini de presentació de les proposicions, procedirà a l'obertura dels sobre «A» i
qualificarà la documentació administrativa continguda en aquests.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals perquè
el licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la
documentació presentada.
Posteriorment, es procedirà a l'obertura i examen dels sobre «B», que contenen els
criteris la ponderació dels quals és automàtica. Posteriorment, la Mesa de Contractació
proposarà a l’adjudicatari del contracte.

CLÀUSULA 17A. Garantia Definitiva
En la formalització del contracte serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en
metàl·lic, en una quantitat equivalent a l’import de dues mensualitats.

CLÀUSULA 18A. Adjudicació del Contracte
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o la
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de
ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
El termini màxim per efectuar l'adjudicació serà de 2 mesos a comptar des del primer
acte d'obertura de les proposicions.
CLÀUSULA 19A. Formalització del Contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als
licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol
registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del
seu càrrec les corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins
del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressuposat base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la
garantia definitiva, si s'hagués constituït.
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CLÀUSULA 20A. Condició especial d’execució
L’empresa contractista ha de reciclar els productes utilitzats a l’establiment i treballar
amb envasos reutilitzables. A més, la recollida dels olis usats es farà per un gestor
autoritzat per l’Agència Catalana de Residus (ACR). El contractista presentarà
anualment al responsable del contracte el justificant de la recollida. En cap cas
s’abocaran a la xarxa de clavegueram.
Aquesta condició especial d’execució és una de les establertes per l’art 202.2 LCSP.

CLÀUSULA 20A. Drets i Obligacions de les Parts
20.1 Obligacions del Consell Comarcal del Baix Ebre
El Consell Comarcal del Baix Ebre tindrà l’obligació i la facultat d’inspeccionar les
instal·lacions objecte de l’arrendament i el desenvolupament de les accions.
20.2. Obligacions econòmiques de l’arrendatari
- L’adjudicatari d’aquest contracte ha de facilitar un número de compte per tal de fer el
pagament mitjançant domiciliació bancària. En aquest número de compte que es farà
constar en el document del contracte, es realitzarà el pagament de la renda pactada
dins els primers set dies de cada mes.
- L’adjudicatari no està obligat al pagament de cap concepte econòmic a tercers en
relació a la signatura aquest contracte de sotsarrendament. Les obligacions
econòmiques derivades de la signatura del contracte només s’estableixen entre el
Consell Comarcal del Baix Ebre i l’adjudicatari del contracte.
20.3. Altres obligacions de l’arrendatari
L’adjudicatari d’aquest contracte estarà obligat a:
- Equipar, al seu càrrec exclusiu, les instal·lacions per tal de destinar-les a l’objecte del
contracte.
- Destinar l’immoble objecte del contracte única i exclusivament en la seva integritat i
amb exclusió de qualsevol altre ús, a l’activitat de serveis de bar i restaurant amb
l’objectiu de prestar un servei de qualitat per als diferents usuaris. L’activitat de servei
s’haurà de mantenir durant tota la vigència del contracte d’arrendament.
- Utilitzar l’immoble per destinar-ho a les finalitats descrites en la clàusula primera
d’aquest plec i sol·licitar i obtenir les llicències que corresponguin tots els permisos i
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llicències que siguin necessaris per a la correcta explotació o, si s’escau, a tramitar el
canvi de titularitat quan aquesta ja estigui donada d’alta.
- Donar compliment al següent “Calendari i horari mínim” de prestació de serveis:
Calendari:
De dilluns a divendres, tots els dies de l’any excepte festius
L’arrendatari podrà tancar per vacances durant un més, en un únic torn o en dos torns
de 15 dies.
Horari:
Com a mínim, i dins la normativa aplicable als sector, s'estableix l'obligació de
mantenir obert el servei dins el següent horari: de 8 a 16:30 hores.
Tant l’horari com el calendari s’estableixen com a condicions mínimes. Els licitadors
els poden millorar, essent valorables a efectes de puntuació.
- No realitzar cap tipus d’obres que comporti una modificació de la configuració de
l’immoble.
- Realitzar, sense dret a rebre cap tipus d’indemnització, totes les reparacions que
siguin necessàries per conservar els espais arrendats en les condicions d’utilització
per servir a l’ús convingut.
- Suportar la realització per part de l’arrendador d’obres de millora, l’execució de les
quals no es pugui raonablement diferir fins a la conclusió de l’arrendament.
- No realitzar sense el consentiment de l’arrendador, expressat per escrit, obres que
modifiquen la configuració de l’immoble o dels accessoris, o que provoquen una
disminució en l’estabilitat o la seguretat d’aquest.
Sense perjudici de la facultat de resoldre el contracte, el Consell Comarcal del Baix
Ebre si no ha autoritzat la realització de les obres, pot exigir, en concloure el contracte,
que l’arrendatari reposi les coses a l’estat anterior o conservar la modificació
efectuada, sense que aquest pugui reclamar cap indemnització.
Si les obres han provocat una disminució de l’estabilitat de l’edificació o de la seguretat
del local o els seus accessoris, el Consell Comarcal del Baix Ebre pot exigir
immediatament de l’arrendatari la reposició de les coses a l’estat anterior.
- Adquirir les instal·lacions, maquinària i tots els estris necessaris per a l’explotació
econòmica a desenvolupar. És a dir, equipar, al seu càrrec, les instal·lacions per tal de
destinar-les a l’objecte del contracte, aportant la maquinària, el mobiliari, el parament
de cuina, la llenceria i la resta d’estris que siguin mínimament necessaris per poder
explotar les instal·lacions de forma adequada.
- Exercir per si mateix l’activitat que constitueix l’objecte de la concessió en les
degudes condicions de seguretat i salubritat.
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- Instal·lar, si s’escau, i pagar al seu càrrec els serveis d’electricitat, aigua i d’altres
necessaris, complint en tot moment amb la normativa legal i tramitar el canvi de
titularitat en favor seu.
- Exercir per sí l’activitat, amb la prohibició de traspassar-la, arrendar-la, o cedir-la a
tercers sense el consentiment previ del Consell Comarcal del Baix Ebre.
- Tractar de manera correcta i sense cap tipus de discriminació per raó de naixement,
sexe, ètnia, religió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, a les
persones usuàries del servei.
- Garantir que tot el personal contractat disposi de la formació adequada. En aquest
sentit l’adjudicatari respondrà personalment de l’actuació dels seus empleats, de les
conseqüències derivades del coneixement o de formació adequada en matèria
d’higiene sanitària i de seguretat i salut laboral d’acord amb la normativa vigent.
- Fer directament el pagament de tots els impostos, les taxes, els arbitris diversos que
es derivin o que estiguin relacionades amb l’arrendament i/o explotació del servei de
bar-restaurant.
- En relació al personal al seu càrrec haurà de donar d’alta a la seguretat Social a
qualsevol empleat que treballi al bar sempre que la normativa vigent així ho contempli.
- Seran a càrrec de l’arrendatari les despeses generades per la retolació del mateix
servei, a partir de les ja existents.
- L’arrendatari és totalment responsable dels espais d’us durant el funcionament de
l’activitat quedant prohibida la utilització privativa de qualsevol altre espai no autoritzat i
estarà obligat a les següents condicions de seguretat de caràcter mínim:
- Formalitzar amb una companyia legalment establerta a Espanya, una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil, incendi i robatori per a respondre dels danys i
perjudicis que es puguin ocasionar, per un import mínim 300.000 €.
L’adjudicatari haurà de presentar al Consell Comarcal de Baix Ebre, cada any durant el
primer trimestre, els justificants que acreditin el pagament de les primes de les pòlisses
d’assegurança subscrites.
- Indemnitzar a tercers dels danys que pogués ocasionar el f uncionament del servei,
com a conseqüència de la pròpia actuació de l’adjudicatari o del personal al seu
càrrec.
- Posar a disposició del Consell la maquinària i instal·lacions del bar (neveres,
cafeteres, taules, cadires, aparells audiovisuals, etc.) per a la realització puntual
d’activitats que precisin d’aquesta infraestructura.
- Prestar els serveis amb diligència, inclosa l’atenció correcta als usuaris.
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- Participar activament en tots aquells espais de coordinació amb el Consell, per tal de
garantir el correcte nivell d’informació necessari per a la correcta prestació del servei.
- Prestar els serveis de tipus “catering” per a les activitats pròpies del viver quan li sigui
requerit per part de la direcció del viver d’empreses. Aquests serveis es facturaran de
forma independent d’acord amb el preus pactats en cada ocasió.
- No podrà tenir animals al recinte, de forma permanent, tret dels casos que preveu la
normativa vigent respecte els establiments públics d’aquesta tipologia.
- Donar compliment a les següents condicions d’utilització de l’espai:
En cas d’ampliar la zona de serveis del restaurant es podrà utilitzar la zona de terrassa
que hi ha en lateral del restaurant.
Amb comunicació prèvia Al Consell, es podrà organitzar jornades gastronòmiques per
promocionar productes de la comarca, organització d’esdeveniments amb entitats de
la comarca, agrobotigues o centres d’interpretació i altres empreses que operen a la
comarca o a les Terres de l’Ebre per promoció del turisme. A la publicitat haurà de
figurar: amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre i també de Baix Ebre
Innova S.L.
Promocionar la utilització de les noves tecnologies com ara xarxes socials per fer
difusió dels serveis de bar i restaurant i disposar d’una bústia de correu electrònic per
tal d’estar en contacte amb la resta d’usuaris del Viver d’empreses i centre de negocis.
- Respecte la publicitat:
L’adjudicatari podrà fer publicitat de l’activitat en les formes que estimi convenient,
sempre amb el vistiplau del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Serà obligatori anunciar:
Prohibida la venda de tabac i alcohol a menors d'edat
Prohibit l'ús de les maquines recreatives als menors d'edat , d’acord amb la normativa
aplicable
La disposició al públic dels fulls de reclamacions
Aforament del local
Qualsevol altra circumstància a la que obligui la legislació vigent en matèria de bars i
restaurants
Caldrà exposar al públic:
La llicència municipal d'obertura del local
La llista de preus dels serveis que ofereixen (amb l'IVA inclòs), redactada en català,
castellà com a mínim.
Serà causa específica de resolució del contracte d’arrendament l’incompliment
d’aquestes obligacions.
20.4. Obligacions laborals, socials i de transparència.
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica
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3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, sobri Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de
Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes
que es promulguin durant l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé
en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit comarcal.
20.5. Drets de l’arrendatari

- Dret a utilitzar el local i les instal·lacions del bar-restaurant, i poder preparar menjars.
- Dret al manteniment i la pacífica possessió del local que li permeti dur a terme una
explotació coherent.
- Dret a rebre joc de claus i un codi d’alarma per accedir a l’edifici.
- Utilitzar els béns de domini públic que siguin necessaris per la gestió i explotació de
l’objecte de la llicència, és a dir, l’accés al local i els lavabos.

CLÀUSULA 21A. Inversions i manteniment de la inversió i reversió de les
instal·lacions
En el supòsit que s’hagin d’efectuar inversions o millores en l’equipament, aquestes
seran amb càrrec a l’adjudicatari de l’arrendament, excepte les que es considerin de
caràcter estructural que seran a càrrec del Consell Comarcal del baix Ebre. Aquestes
intervencions hauran de comptar sempre amb el vistiplau de la societat arrendadora.
L’arrendatari haurà de conservar els espais cedits i el seu entorn en el seu conjunt,
inclòs tant el material i les instal·lacions vinculades al mateix, així com el seu
manteniment en constant i perfecte el bon estat de funcionament, neteja i higiene,
mentre duri la contractació, a càrrec exclusiu de l’arrendatari, el qual haurà d’efectuar
les reparacions i treballs necessaris amb aquesta finalitat, qualsevol que sigui la seva
causa i abast.
El manteniment de les instal·lacions, d’utillatge que en forma part i les despeses de
funcionament (aigua, gas, electricitat, telefonia,) seran a càrrec de l’adjudicatari. A la
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finalització de l’arrendament la instal·lació revertirà al Consell Comarcal del Baix Ebre
en perfecte estat de conservació i funcionament.
Una vegada extingit el contracte d’arrendament per qualsevol causa, revertiran al
Consell Comarcal del Baix Ebre en bon estat de conservació i ús, estiguin o no
amortitzades, l’edifici, les instal·lacions i els elements de caràcter fix incorporats
plenament a l’edifici, sense indemnització o compensació de cap mena.
S’exclouen de la reversió el mobiliari, útils, estris, aparells, existències i en general, els
béns mobles susceptibles d’utilització independent i que poden ésser extrets i
traslladats sense perjudicar o deteriorar les instal·lacions fixes.
A tal efecte el Consell Comarcal del Baix Ebre, en el termini d’un mes anterior a
l’acabament de la vigència de l’arrendament, designarà els tècnics encarregats de la
revisió del local i instal·lacions, a la vista de la qual s’ordenarà l’execució dels treballs
de reparació i reposició oportuns.
Si l’adjudicatari no obeeix les ordres d’efectuar les reposicions o reparacions, o les
efectua amb mala fe o de forma deficient, la societat Baix Ebre Innova, SL podrà
realitzar-les a càrrec de l’arrendatari.
A la finalització del contracte i prèvia formulació de llistat que ha de comptar amb la
conformitat del responsable de la societat, l’arrendatari podrà retirar aquell utillatge de
la seva propietat que no tingui el caràcter d’inversió.

CLÀUSULA 22A. Subcontractació
El contractista no pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació.

CLÀUSULA 23A. Penalitats per Incompliment

23.1 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva
d'entre el 5 % i el 10 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor
gravetat i reincidència.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni al
Consell Comarcal o a tercers amb dret a repetir contra el Consell Comarcal.
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En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.

24.3 Imposició de penalitats
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la
denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe
del responsable comarcal del servei i informe jurídic, per la Presidència, resolució que
posarà fi a la via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats pel Consell Comarcal es
realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si
s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera
greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de
l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en
qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es
faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que el Consell
Comarcal tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats
pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta
no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via
administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

CLÀUSULA 24A. Resolució del Contracte
Quant als efectes i extinció, el contracte d’arrendament es regeix pels pactes
establerts en l’esmentat contracte i, en el seu defecte, amb subjecció a les
disposicions aplicables als arrendaments per a ús diferent del d’habitatge previst en la
Llei 29/1994, de 24 de novembre d’arrendaments i supletòriament pel que disposa el
Codi civil.

CLÀUSULA 25A. Responsable del Contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic comarcal responsable de
l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:
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— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, para constata
que el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats
en el contracte.
— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així
com el compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de
documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.
— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva
resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix
l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives
quan puguin afectar a la seguretat de les persones o quan la demora en la seva
aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció del
desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar
la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de
contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.
— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi
suscitat l'execució del contracte.

CLÀUSULA 26A. Unitat encarregada del Seguiment i Execució
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà ACTIVACIÓ
ECONÒMICA.

CLÀUSULA 27A. Confidencialitat i tractament de dades
28.1 Confidencialitat
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les
dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat
adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva
pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o
organitzatives apropiades de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la
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protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
L’adjudicatari signarà un annex al contracte per vincular a l'encarregat (contractista)
respecte del responsable (Consell Comarcal) i estableixi l'objecte, la durada, la
naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de dades personals i categories
d'interessats i les obligacions i els drets del responsable; en compliment de l'establert
en l'article 28 del Reglament general de Protecció de dades
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades
(Consell Comarcal).

28.2 Tractament de Dades
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors
queden informats de què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollits
a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per
procedir a la contractació seran tractats per aquest Consell Comarcal amb la finalitat
de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del
contracte.

CLÀUSULA 28A. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter privat, de conformitat amb el que estableix l’article 9.2 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).
La seva preparació i l'adjudicació es regirà per l'establert en aquest Plec, i para el no
previst en ell, serà d'aplicació la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques; el Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat pel
Reial decret 1372/1986, de 13 de juny; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, juntament amb
el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 336/1988,
de 17 d'octubre (en el que no contradiguin l'article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques) i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; supletòriament s'aplicaran les restants normes
de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat
Quant als seus efectes i extinció es regirà pel present plec, per la normativa que resulti
aplicable i per les normes de dret privat, en particular, per la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d’arrendament urbans i supletòriament pel Codi civil.
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Així mateix, s’apliquen els principis que recull Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, amb l’única finalitat de resoldre els dubtes que pugui
presentar aquesta licitació, sense perjudici dels preceptes als quals aquest plec es
remet expressament.
L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent el coneixement de les
qüestions que se suscitin en relació amb la preparació i adjudicació d'aquest contracte.
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ANNEX I
Oferta econòmica. Es presentarà conforme al model següent:
_________________________, amb domicili als efectes de notificacions a
_____________, c/ ____________________, n.º ___, adreça de correu electrònic
_____________________ amb DNI n.º _________, en nom propi / representació de
___________________, amb CIF n.º ___________, assabentat de l’expedient per a la
contractació del sotsarrendament dels espais per a l’explotació del bar-restaurant del
viver d’empreses de Camarles, anunciat en el Perfil de Contractant, faig constar que
conec el Plec que serveix de base al contracte fent especial menció a les obligacions
econòmiques de la “CLÀUSULA QUARTA. Import de l’arrendament.”
MANIFESTO EXPRESSAMENT que accepto íntegrament el contingut dels plecs i
PARTICIPO en la licitació oferint el pagament de (preu ofert mensual sense IVA)
____________,

Millora de les condicions mínimes d’horari.
Horari mínim establert: de 8:00 a 16:30h.
S’ofereix un horari de 8:00 a ..................h
L’experiència en el sector de la restauració.
L’experiència en el sector de la restauració és de ........................... anys.
S’acreditarà:
- Experiència de caràcter laboral: mitjançant vida laboral i contracte.
- Experiència de caràcter professional: mitjançant alta declaració censal, documents de
manteniment de l’activitat, o qualsevol altre document que pugui acreditar el temps de
desenvolupament de l’activitat

___ de/d’ ________ de 20__.
Signatura del licitador,
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