INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DE CONCESSIÓ DE
SERVEI D’EXPLOTACIÓ DEL RESTAURANT GAUDI CENTRE

1. JUSTIFICACIÓ I NECESSITAT
Aquest contracte pretén garantir la concessió del servei d’explotació del restaurant
GAUDÍ CENTRE REUS.
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2. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Tenint en compte que REDESSA no disposa dels mitjans humans adequats suficients
per prestar el servei requerit, s'opta per externalitzar la seva prestació, atès que hi
ha empreses amb una activitat social adequada i especialitzada per desenvolupar
l'objecte del contracte i donar resposta de forma eficaç a les necessitats requerides.
3. PLA DE VIABILITAT DE LA CONCESSIÓ DE SERVEI D’EXPLOTACIÓ DEL RESTAURANT
GAUDI CENTRE
D’acord amb l’article 285.2 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
(a partir d’ara, LCSP), previ a la licitació, s’ha realitzat i aprovat un Pla de viabilitat
de l’explotació de la concessió del servei, el qual té caràcter vinculant, junt al Plec
de clàusules Administratives i Plec de prescripcions Tècniques, i altres documents.
4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
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 garantir l’efectiu
compliment del contracte.
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- 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.
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La persona responsable del contracte serà la Coordinadora de la Oficina
d’habitatge 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.
5. OBJECTE DEL CONTRACTE
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.
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.
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 i plànols 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.
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Amb la present licitació es compleixen els principis de la contractació respecte la
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i el principi d’igualtat i no
discriminació.
6. LOTS
D’acord amb l’article 99.3 i 116.4 g) de la LCSP no es considera procedent la divisió
del contracte en lots, ja que no resulta operatiu l’execució de l’objecte de forma
independent per una pluralitat de contractistes, essent obligatòria l’execució en el
seu conjunt.
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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.
S’entenen com a una unitat que impossibilita la correcta execució del mateix des
del punt de vista tècnic, ja que es tracta de prestacions que per la seva naturalesa
i característiques – totes elles formen un sistema interrelacionat- són tècnicament
indissociables unes de les altres i no és possible coordinar la seva execució per una
pluralitat de contractistes diferents.
7. CODI CPV
- 55000000-0 Serveis comercials al por menor d’hoteleria i restauració.

8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
El plec de prescripcions tècniques ha estat elaborat per la Coordinadora de la
Oficina d’habitatge de Redessa. Conté la totalitat de les prestacions que
constitueixen l’objecte del contracte, permet a les empreses l’accés en condicions
d’igualtat al procediment de contractació i s’ha formulat tenint en compte les
regles de l’article 126.5 LSCP.
9. DURADA
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.
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10. SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL
Seguint les previsions del Plec.
11. PAGAMENT
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.
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La forma de pagament podrà ser revisada o modificada per REDESSA amb una
antelació mínima de dos mesos a la data d’aplicació.
12. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

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.
13. CÀNON 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 VINT-I-QUATRE 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.
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.
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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.
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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.

DURADA
INICIAL
-

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

Cànon
mensual Cànon anual (sense IVA)
(sense IVA)
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€
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-

2033
2034
2035

2.000€
2.000€
2.000€

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 €.
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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 del plec de clàusules
administratives i tècniques, 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.
14. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I RÈGIM JURÍDIC
La contractació de l’execució dels serveis objecte del present Plec s’adjudicarà pel
procediment obert i tramitació ordinària, i no subjecte a regulació harmonitzada.
D’acord amb l’article 116.4.a de la LCSP, s’ha escollit el procediment obert per ser
el que gaudeix de més transparència i ofereix una major concurrència competitiva,
complint amb els principis de l’article 1 de la LCSP.
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 com
d’aplicació bàsica als contractes dels poders adjudicadors no Administració
Pública i com d’aplicació supletòria quan no hi hagi altra regulació expressa.
15. CONTRACTE RESERVAT
No correspon.
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16. HABILITACIÓ PROFESSIONAL
La prevista al Plec, si s’escau.
17. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCIERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
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:
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-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.
- 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.
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.
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18. CLASSIFICACIÓ
No és exigible.
19. VARIANTS
No s’admeten.
20. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
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),
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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 al 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 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.
-

Nivell d’adequació de la cinquena planta
Nivell d’adequació

Punts

Excel·lent

11 punts
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-

-

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.

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.
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-
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-

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.

L’extensió màxima d’aquest document serà de 10 pàgines a uns 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.
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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.
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:
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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.
21. BAIXES ANORMALS O DESPROPORCIONADES
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.
 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
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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.
22. COMITÈ D’EXPERTS-ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT
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.
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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.
-Sr. Diego Querol, Tècnic Enginyer Industrial, o el seu suplent.
-Sra. Marta Vilalta, Gerent de Reus Promoció, o la seva suplent.
-Sra. Noemí Hernández, Coordinadora de l’Oficina d’Habitatge de Redessa, o la
seva suplent.
23. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
No n’hi ha.
24. 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.
d) L’empresa adjudicatària durant l’execució del contracte ha de garantir:
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- 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.
25. PENALITZACIONS
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.
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.
L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
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-

-

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:

-
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-

-

-

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.
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.
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
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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:
Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a
import del cànon anual.
Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del cànon anual.
Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del cànon anual.
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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:
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.
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.
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26. CAUSES DE RESOLUCIÓ
El contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 294 LCSP.
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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 al Plec
de prescripcions administratives.
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 siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del mateix.
i) Per una situació prevista com a causa de prohibició de contractar que
esdevingui una vegada perfeccionat el contracte.
j) 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.
k) 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) L’impagament del cànon establert.
m) No compliment dels terminis de preavís establerts al Plec de prescripcions
administratives.
n) La supressió de l’activitat decretada per REDESSA, per causes de força major.
o) 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.
p) El transcurs del termini previst.
q) Totes aquelles altres causes que s’hagin establert al Plec de prescripcions
administratives i les establertes legalment per aquest tipus de contracte.
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27. CESSIÓ DEL CONTRACTE
S’admet, prèvia autorització de REDESSA.
28. SUBCONTRACTACIÓ
Essent una concessió de serveis, la subcontractació sols podrà recaure sobre
prestacions accessòries.
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29. 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).
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.
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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 pública en matèria
d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.
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Reus, a la data de l'última de les signatures electròniques de les parts intervinents

Víctor Álvarez
Gerent Redessa

Noemí Hernández
Coordinadora Oficina Habitatge Redessa
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