INFORME PER LA LICITACIÓ DEL SOTSARRENDAMENT DEL LOCAL DESTINAT
A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR RESTAURANT DEL VIVER D’EMPRESES
I CENTRE NEGOCIS
ANTECEDENTS
El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’entitat pública INCASOL tenen signat 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.
L’edifici, objecte de sotsarrendament està adscrit i és gestionat per Baix Ebre Innova,
SL, societat unipersonal de capital íntegre del Consell Comarcal del Baix Ebre.
L’immoble compta amb un edifici amb planta baixa i una primera planta. A la planta
baixa es situa un espai habilitat com a bar amb accés des de l’exterior pel vestíbul de
l’entrada principal i per la terrassa. L’espai de bar es divideix en quatre zones: la zona
d’obrador, la zona de taules, la zona de barra i la zona de terrassa.
El Consell Comarcal del Baix Ebre actualment té formalitzat un contracte privat de
sotsarrendament del local destinat a l’explotació del bar restaurant del viver
d’empreses i centre de negocis amb la senyora Otilia Martinez Gamez fins el dia 31 de
març del 2022.

En vistes a la finalització del contracte de sotsarrendament per l’explotació del BarRestaurant de les instal·lacions del viver d’empreses, formalitzat entre Otilia Martinez
Gamez i Baix Ebre Innova ,SL i després que la part sotsarrendaria hagi presentat la
renuncia a seguir continuar prestar el servei un cop finalitzat el contracte actual.
PROPOSO
Es procedeixi a la realització d’un nou procés de contractació per sotsarrendament del
citat local destinat a l’explotació del Bar-Restaurant ubicat a Baix Ebre Innova.
La durada màxima del contracte de sotsarrendament sigui de 5 anys, i amb possibilitat
de pròrroga de 5 anys.
Per a que així consti, signa el present,

Josep Luque Cervera
Coordinador Àrea Activació Econòmica i Ocupació
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FETS
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Tortosa (Baix Ebre), 25 de febrer de 2022
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