CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA
CAFETERIA-RESTAURANT
FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE PALMA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL MANTENIMENT, LA GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DE LA CAFETERIA-RESTAURANT
Exp. 2021-01

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: Obert.
TRAMITACIÓ: Ordinària.
NÚMERO DE SOBRES A PRESENTAR: 3
LICITACIÓ ELECTRÒNICA: Sí.
REGULACIÓ HARMONITZADA: No subjecte a regulació harmonitzada.
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Comissió Executiva de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.
ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: Comissió Executiva de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.
COORDINADOR RESPONSABLE: La Direcció de la Fundació.
A.- Entitat del sector públic, poder adjudicador no administració pública.
Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma
Plaça de la Porta de Santa Catalina 10
07012 Palma
CIF: G57223992
En endavant, referit com “La Fundació”.

B.- Objecte del Contracte.
L’objecte del contracte és la concessió de la gestió, explotació comercial i
manteniment de la cafeteria-restaurant que és al Museu Es Baluard de Palma,
ubicat a Plaça Porta Santa Catalina 10 – 07012 Palma.
El local que és l’objecte d’aquest contracte es lliurarà a l’adjudicatari en les
condicions en que es trobi en el moment de l’inici del contracte.
Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses que originin les reformes i neteja
necessàries per a la posada a punt del mateix.
No es permet la cessió de la concessió.
No hi ha divisió en lots.
C- Obtenció de la documentació.
Pàgina web de la Fundació, en l’apartat “Perfil del Contractant”:
https://www.esbaluard.org/ca/museu/perfil-del-contractant/
O a la Plataforma de Contractació del Sector Públic:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
D.- Presentació de les ofertes.
Per mitjans electrònics.
Les proposicions i consultes es presentaran a la Plataforma de Contractació
del Sector Públic i el termini acabarà en el dia i hora que sigui publicat a
l’esmentada Plataforma.
E- Obertura de les ofertes.
Segons el procediment que s’indica al Plec de Clàusules Administratives, en
funció dels criteris d’adjudicació i la seva forma d’avaluació. De conformitat
amb el que preveu l’article 157.4 LCSP, l’obertura de les proposicions podrà
no ser pública ja que es preveu la utilització de mitjans electrònics.
F- Despeses dels anuncis.
Per compte de l’adjudicatari, en el seu cas.

Palma, 22 de juliol de 2021
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA
CAFETERIA-RESTAURANT
FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE PALMA

ANTECEDENTS
La Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma es constitueix
com una Fundació cultural sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. Segons els Estatuts de la Fundació, la seva finalitat és sostenir, conservar, exposar i promocionar el Museu d’Art
Contemporani de Palma, promocionar els artistes i les obres, directa o indirectament relacionades amb la realitat artística de les Illes Balears, les obres que
la Fundació posseeixi per qualssevol títol, així com les procedents de la
Col·lecció Serra.
Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma es troba ubicat al Baluard de
Sant Pere i constitueix un dels espais més emblemàtics de la ciutat de Palma.
El centre manté una programació constant d’exposicions i activitats complementàries, amb un volum anual de visitants al complex cultural al voltant de
600.000.
Es poden consultar les memòries anuals d’activitats a la web del museu
https://www.esbaluard.org/ca/
Per tal de donar una correcta atenció als visitants, treballadors/es del museu,
Amics del museu i, en general, tota persona que s’hi vulgui relacionar, es fa
necessari comptar amb un espai de cafeteria-restaurant que complementi el
recorregut pel complex cultural del museu, així com atendre als participants
de les diferents activitats programades al centre.
L’espai constitueix un lloc idoni per la celebració d’actes institucionals i/o empresarials constituint el lloguer de les seves sales i espais exteriors una de les
fonts de finançament propi més importants. En molts casos, aquests esdeveniments necessiten d’un correcte servei de càtering per a la seva realització.
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la concessió dels serveis de manteniment, la gestió
i l'explotació comercial de la cafeteria-restaurant que és al Museu Es Baluard
de Palma, ubicat a Plaça Porta Santa Catalina 10 – 07012 Palma.
El local que és l’objecte d’aquest contracte es lliurarà a l’adjudicatari en les
condicions en que es trobi en el moment de l’inici del contracte.
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Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses que originin les reformes, reparacions i neteja necessàries per a la posada a punt del mateix.
No es permet la cessió de la concessió.
El present plec té per objecte definir les condicions tècniques que l’han de
regir.
El termini de duració inicial del contracte serà de 5 anys, sense perjudici de la
possible pròrroga que es pugui preveure en el plec de clàusules administratives.
Data prevista d’inici: La que en resulti fixada segons acord d’adjudicació.
2.- CÀNON o RENDA
L’arrendatari del contracte satisfarà la renda mínima anual, a licitar a l’alça
(IVA no inclòs) de 103.200 Euros anuals, és a dir, 8.600 Euros mensuals.
Juntament amb el cànon o renda, s’ha de satisfer l’import que correspongui
en concepte d’IVA.
La renda mínima anual serà pagada mensualment junt amb l’IVA que en cada
moment resulti d’aplicació, de forma que cada pagament mensual sigui 1/12
part del seu total.
Per especial motiu de la situació de pandèmia que s’està travessant i per tal
de permetre una millor execució de les adequacions que siguin precises, la
renda corresponent als 4 primers mesos a comptar des del moment en que es
celebri el contracte i s’entregui la possessió a l’adjudicatari no haurà de ser
pagada.
3.- INSTAL·LACIONS
La Fundació posa a disposició de l’arrendatari les instal·lacions necessàries
per a la prestació del servei.
L’espai objecte d’aquesta licitació, situat al Baluard de Sant Pere, esdevé un
dels més emblemàtics i únics de la ciutat de Palma.
En resum, els espais objecte de licitació i les seves superfícies són:
Magatzem moll de càrrega: 9,80 m2
Espai Cafeteria Interior: 156,20 m2
Cuina: 96,95 m2
Cubs exteriors condicionats: 100 m2
Espai Terrassa exterior: 557 m2
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S’adjunten plànols detallats en ANNEX I.
Amb aquest respecte s’assenyala el següent:
a) La zona de la cuina disposarà dels elements relacionats a
l’inventari incorporat en aquest plec (ANNEX II).
b) Serà imputable a l’arrendatari la decoració addicional del local, dels
cubs exteriors i terrassa. El projecte de decoració ha de ser respectuós envers el valor patrimonial de l’espai i arquitectura original
i ha de ser consensuat, en tot moment, amb la Direcció del museu.
c) La barra de la cafeteria s’entrega amb els elements relacionats a
l’inventari i serà imputable a l’arrendatari tots els elements complementaris.
d) La resta de terminacions, connexions, endolls seran a càrrec de
l’arrendatari.
e) Seran a càrrec de l’arrendatari tot el parament de cuina, cafeteria,
restaurant, coberteria, cristalleria, joc de taula i altres accessoris.
La zona de la cafeteria té contractat el servei de Wifi gratuït, que serà per
compta de la Fundació.
L’energia elèctrica s’abonarà per l’arrendatari i el Museu instal·larà un aparell
per a comprovar els consums imputables a l’arrendatari, per a la seva facturació mensual.
Les despeses de telèfon seran a càrrec de l’arrendatari, qui controlarà les
línies telefòniques i instal·larà els aparells que consideri necessaris.
En el cas de col·locar aparells de reproducció de música ambiental a l’interior
de la cafeteria-restaurant o terrasses, haurà d’anar en consonància amb
l’espai (lloc tranquil i relaxat) i es respectaran en tot moment els nivells establerts a les ordenances municipals, i les activitats programades per la Fundació. En tot cas, la música no ha de ser audible des de la recepció i/o sales del
museu. En cap cas, es podrà oferir un servei de discoteca.
Accessibilitat Universal i Disseny per a totes les persones
S’ha de complir les especificacions tècniques de disseny universal per a totes
les persones establertes a la Llei 51/2003, de 2 de desembre, de accessibilitat
universal i disseny per a tots, així com el Reial decret 1494/2007, de 12 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per
a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.
4.- DECORACIÓ I MOBILIARI
La decoració i mobiliari necessaris per a la prestació del servei seran a càrrec
de l’arrendatari, llevat els elements relacionats a l’inventari adjunt (ANNEX II).
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Tot el mobiliari i elements decoratius hauran d’anar d’acord amb l’estètica i
decoració de l’edifici, respectant el seu valor patrimonial i ús com a museu
d’art contemporani, i hauran de tenir el vist i plau previ de la Fundació.
S’haurà de presentar una proposta de distribució-decoració de les diferents
zones de l’espai, sempre complint amb la normativa patrimonial.
L’incompliment d’aquesta normativa serà motiu per la resolució del contracte.
Queda prohibit posar obres d’art a l’espai objecte de licitació, no hi pot haver
exposicions ni imatges que distorsionin la línia i tasca del Museu.
Les instal·lacions de màquines expenedores de tabac, begudes, etc., requerirà la prèvia autorització de la Fundació.
Queda prohibida la instal·lació de màquines recreatives.
5.- MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
Els treballs de manteniment i conservació periòdics de les instal·lacions objecte d’aquesta licitació hauran de córrer a càrrec de l’arrendatari.
L’arrendatari no podrà exigir la modificació de les instal·lacions actualment
existents per a la realització del servei.
Prèvia autorització de la Fundació, podrà efectuar, a costa seva, les modificacions i reformes que consideri convenients, sense que per això adquireixi cap
dret econòmic a la finalització del contracte.
Les instal·lacions, les millores i les reparacions que afectin a l’immoble realitzades per l’arrendatari revertiran a la Fundació Es Baluard en acabar el termini fixat al contracte.
Igualment, seran a compte de l’arrendatari les despeses que es puguin originar pel correcte manteniment del mobiliari i maquinària existents a l’inventari
adjunt.
L’arrendatari està obligat a la renovació periòdica i manteniment en perfectes
condicions dels nivells d’acabat: pintura, neteja i tractament dels paviments,
renovació de les llànties i lluminàries, etc.
El manteniment periòdic de les zones enjardinades, plantes i arbres situades
en els espais objecte de la licitació seran a càrrec de l’arrendatari.
Serà responsabilitat de la Fundació el manteniment i conservació de les escomeses generals i instal·lacions comuns de l’edifici.
Tota actuació de reforma, manteniment, neteja i conservació de l’espai ha de
ser respectuosa envers al valor patrimonial del mateix i l’arquitectura original, i
ha de ser consensuada, en tot moment, amb la Fundació, disposant de tots
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els permisos necessaris per tal de poder-la executar. L’incompliment
d’aquesta premissa serà motiu de resolució contractual.
Normes específiques relatives a les escultures d’exterior
No està permès tocar les obres d’art ni recolzar qualssevol element o mobiliari, plantes... En tot cas, en relació a les escultures situades a les terrasses
exteriors objecte de la licitació, s’haurà de mantenir una distància de seguretat
perimetral d’un metre en relació a la resta de mobiliari que s’instal·li. De la
mateixa forma, es prendrà cura per tal de que es respectin en tot moment les
normes de seguretat del Museu.
6.- SERVEIS
La cafeteria-restaurant de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma
haurà d’oferir un servei ininterromput de primer ordre tant en la qualitat del
productes oferts com en el servei que es presti, complint en totes les normes i
procediments de qualitat existents.
S’hauran de presentar diferents opcions de plat del dia i carta per a tots els
públics i per les diferents restriccions alimentaries. Es valoraran idees
vegetarianes i veganes, així com propostes gastronòmiques que tinguin en
compte una dieta nutricionalment equilibrada. Es valorarà també una carta
que tingui en compte el públic infantil.
Es presentaran propostes de productes, proveïdors i marques de menjar local
(donant en la mesura del possible prioritat a proveïdors locals), frescs i la
introducció d’aliments bàsics i manufacturats d’agricultura ecològica i/o de
comerç just, productes de temporada i de proximitat. Una selecció de
productes (també pel que fa als vins o altres begudes) que destaqui per ser
una oferta selectiva, on es prioritzen productes de qualitat, artesans i
ecològics, amb l’objectiu de diferenciar-se d’altres comerços de la zona.
Es tindrà en compte que els àpats siguin naturals i, si és possible, realitzats al
moment.
La proposta haurà d’anar d’acord amb les tendències gastronòmiques.
Es poden presentar idees per a diferents èpoques i moments del any, així
com accions relacionades amb l’activitat del museu (p. ex. franges horàries,
dies de la setmana, època de l’any, exposicions en curs, campanyes de
dinamització). En tot cas, no es podran programar activitats pròpies que es
puguin confondre amb la programació i la línia del museu com a espai d’art
contemporani.
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Servei de càtering
S’ha d’oferir un servei de qualitat, adaptat a les diferents necessitats tant per
part de la Fundació com d’altres clients que ho sol·licitin. S’inclouran en la
proposta presentada els possibles serveis de càtering oferts.
El museu tindrà com a opció prioritària l’organització amb l’arrendatari dels
càterings per a inauguracions, esdeveniments..., així com les consumicions
derivades de les seves visites.
Per aquells actes organitzats per altres entitats o terceres persones a les instal·lacions de la Fundació, l’arrendatari tindrà prioritat per a la prestació del
servei de càtering, sempre que la seva oferta estigui en igualtat de condicions
amb altres que puguin proposar altres empreses.
7.- PREUS
En tot moment l’arrendatari tindrà visible a disposició del públic la llista completa dels preus autoritzats de venda al públic dels articles comercialitzats a la
cafeteria-restaurant.
És important oferir una opció econòmica i democràtica al migdia, que permeti
a tots els públics (estudiants, professionals, turisme en general...) dinar al
museu a un preu raonable, així com un preu reduït a cafeteria als matins.
S’ha de respectar i atendre les tres tipologies de l’espai: cafeteria (esmorzars,
dinars), restaurant (dinars, sopars) i terrassa (bar).
L’arrendatari es compromet a oferir, com a mínim, el descompta del 10%
(damunt les tarifes oficials, en tots els productes) als treballadors/es de la
Fundació Es Baluard, així com a totes aquelles consumicions per activitats o
sol·licituds generades pel museu.
L’arrendatari es compromet a oferir, com a mínim, el descompta del 10%
(damunt les tarifes oficials, en tots els productes) en les consumicions dels
titulars del col·lectiu d’Amics del Museu, prèvia presentació de la corresponent
identificació.
8.- NETEJA
Les instal·lacions i l’equipament utilitzats han de mantenir-se en perfecte estat
de neteja, higiene i seguretat durant tot el període que compren el contracte.
En el cas dels banys, l’arrendatari dedicarà el temps necessari per a la seva
neteja permanent, subministrant els consumibles necessaris (paper, sabó,
etc.). Igualment, s’obliga a permetre utilitzar els banys de la cafeteria a qualsevol visitant, amb independència de que consumeixi o no.
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En cas d'avaria o qualsevol altra contingència s'informarà al públic mitjançant
els rètols adequats.
Les despeses necessàries per al compliment de l’esmentat al paràgraf anterior, bé sigui per iniciativa de l’arrendatari o per requeriment de la Fundació o
de les autoritats competents, seran a càrrec única i exclusivament de
l’arrendatari.
Correspondrà també a l’arrendatari la neteja dels espais a on s’hagi prestat
els seus serveis de càtering, que s’haurà de realitzar immediatament després
a la finalització de la prestació del servei.
L’arrendatari cuidarà escrupolosament que el servei prestat a la cafeteriarestaurant no ocasioni molèsties ni pertorbi la salubritat, seguretat i neteja de
la Fundació en cap aspecte. A tal efecte, respectarà totes les normes generals de seguretat de la Fundació i cuidarà de que tots els serveis de càrrega i
descàrrega es facin en horaris i llocs convinguts amb la Fundació, que els
residus i les deixalles es recullin en els llocs adequats, que
l’emmagatzematge de caixes, botelles, etc. es faci igualment als llocs previstos i en les condicions idònies.
L’arrendatari haurà d’executar els corresponents plans de seguiment i control
de les condicions de higiene i sanitat, així com plans d’actuació en la neteja i
desinfecció de les dependències i instal·lacions. L’arrendatari està obligat a
realitzar aquelles accions de desinfecció, desratització i desinsectació de totes
les instal·lacions que siguin necessaris, que com a mínim s’hauran de dur a
terme una vegada cada dos / tres mesos.
Per complir en tots aquest aspectes, l’arrendatari estarà sotmès a les inspeccions tècnic-sanitàries periòdiques, que podran dur a terme les persones o
comissions autoritzades per la Fundació i, en tot cas, les autoritats sanitàries
competents. El seu incompliment serà motiu de resolució del contracte.
9.- MEDI AMBIENT
L’arrendatari es compromet a complir la normativa en matèria medi ambiental,
en particular a l’eliminació de residus perillosos procedents de l’activitat (especialment envasos contaminants, restes de productes de neteja...), disposant d’un gestor autoritzat per a la seva eliminació i complint els requisits
respecte a l’envasat dels mateixos, informació, registre, etc.
Tots els residus generats per l’ús de la cafeteria-restaurant seran evacuats del
centre per l’arrendatari. Per això, l’empresa haurà de complir amb l’horari i
amb els requisits exigits per la normativa municipal vigent i per la pròpia Fundació.
Serà obligació de l’arrendatari traslladar els contenidors de fems des de el seu
lloc fins al punt que es determini per a la seva recollida per l’Ajuntament i la
seva posterior devolució al lloc de depòsit.
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L’arrendatari haurà de separar des de l’origen cada tipus de residu i dipositarlo al seu contenidor corresponent en el moment més adequat del dia, segons
la normativa municipal. Per això, l’arrendatari haurà d’utilitzar els contenidors
adequats, proveint-se d’aquests si fos necessari.
L’arrendatari haurà de segregar els olis usats que es generin de la cuina, que
mai es dipositaran a la xarxa de clavegueram i gestionar-los a través d’un
gestor autoritzat.
La Fundació es reserva el dret de supervisar i comprovar, sense previ avís, la
realització de la recollida selectiva i el comportament medi ambiental per part
de l’arrendatari.
Es valorarà positivament la sintonia amb ètiques de producció i recursos
energètics responsables amb el medi ambient, kilòmetre 0 i consum responsable. S’evitarà l’ús de plàstics i es promourà l’ús de materials ecològics.
La taxa d’incineració de residus sòlids urbans anual serà a càrrec de
l’arrendatari.
10.- HORARI D’OBERTURA
L’arrendatari s’obliga, en tot cas, a mantenir en complet servei la cafeteriarestaurant, en coincidència amb el calendari i horari d’obertura i tancament al
públic del Museu, vigent en cada moment i, en el seu cas, de conformitat amb
la normativa municipal que sigui d’aplicació.
En aquest sentit, l’establiment “Restaurant Museu Es Baluard”, està inscrit en
el Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de Mallorca i
General de les Illes Balears amb número de registre R/6232/BAL, amb una
capacitat de 254 places declarades. L’incompliment d’aquestes obligacions
donarà lloc a la resolució del contracte d’arrendament.
L’horari s’haurà d’adaptar a les necessitats del Museu amb motiu
d’inauguracions, activitats programades, esdeveniments...
Així mateix, l’arrendatari haurà de mantenir el servei en funcionament en
aquells casos en els que, per la celebració d’actes fora de l’horari habitual del
Museu, li fos requerit.
Els horaris establerts amb caràcter general podran ser modificats per la Fundació. Es podrà exigir el tancament de la cafeteria-restaurant quan la celebració d’esdeveniments propis de la programació del Museu així ho aconselli,
sense que s’exigeixi cap dret a reclamació per part de l’arrendatari.
L’arrendatari no podrà tancar la cafeteria-restaurant en exclusivitat per celebrar esdeveniments especials que suposin la no prestació del servei per al
públic general, al menys, durant l’horari d’obertura del Museu al públic.
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L’horari de càrrega i descàrrega, així com el procediment d’accés dels productes i articles relacionats amb els serveis contractats, s’establiran per la Fundació, segons les normes de règim intern que estiguin establertes o
poguessin establir-se i; en qualsevol cas, una hora abans de l’obertura del
Museu. L’incompliment de les instruccions relatives a la càrrega i descàrrega
dels productes serà causa de resolució del contracte.
L’arrendatari haurà d’avisar als vigilants del museu en el moment de l’apertura
i tancament, per tal de poder realitzar les rondes d’inspecció.
11.- INSPECCIÓ
La Fundació es reserva la facultat d’inspeccionar, per sí mateix o per delegació, la prestació del servei, les condicions d’higiene i salubritat amb què es
desenvolupa l’estat de neteja i conservació de les dependències, instal·lacions, mobiliari, aparells i eines posades a disposició de l’arrendatari i
qualsevol altre aspecte relacionat amb el compliment de les obligacions consignades en aquest plec. Podrà ordenar, amb càrrec a l’arrendatari, l’execució
de les activitats necessàries, o la correcció de les que facin deficientment.
Les persones que s’encarreguin d’aquesta funció estaran facultades per entrar a tots els locals, fora de l’horari del servei al públic, i a realitzar quantes
inspeccions estimin oportunes.
12.- PERSONAL
L’arrendatari haurà d’aportar tot el personal necessari per tal de prestar degudament els serveis objecte de la licitació.
El personal de cuina i cafeteria es trobarà en possessió del perceptiu carnet
de manipuladors d’aliments, degudament actualitzat, que podrà ser exigit en
qualsevol moment per la Fundació.
En la selecció del personal l’arrendatari valorarà, preferentment, la presència,
el tracte amb el client i el coneixement d’idiomes, a més del coneixement de
les dues llengües oficials d’aquesta Comunitat.
L’arrendatari, en un termini de 15 dies, després de la signatura del contracte i
per tal de complir les normes de seguretat del centre, facilitarà noms i fotocopia del DNI del personal que vagi a prestar servei a la cafeteria-restaurant,
reservant-se la Fundació el dret d’excloure algú d’ells per raons objectives.
El personal que presti el servei haurà de sotmetre’s a les normes de salubritat, seguretat i control actualment en vigor.
L’arrendatari s’encarregarà de que el servei estigui en tot moment degudament atès per el personal necessari, tenint en compte el volum de visitants i
els diferents serveis que hagi de prestar en funció de les activitats del centre.
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El personal prestarà el servei adequadament uniformat i guardant sempre la
màxima pulcritud. L’arrendatari es compromet a mantenir la correcta aparença
dels uniformes, reemplaçant per altres nous en cas de deteriorament.
Tot el personal observarà una impecable correcció i amabilitat en el tracte
amb el públic i l’atenció al client.
L’arrendatari i el seu personal estaran obligats a complir les normes de seguretat de la Fundació, incloses les tasques dins l’establert per a l’evacuació de
l’edifici en cas d’emergència.
L’arrendatari serà responsable dels danys que el seu personal pogués ocasionar als locals i instal·lacions objecte de la licitació.
Es valorarà que l’arrendatari disposi d’un protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i d’assetjament
per raó de sexe, així com un pla d’igualtat entre homes i dones.
La Fundació no assumirà cap tipus de vincle laboral amb el personal
contractat per l’arrendatari, ni serà responsable en el seu cas de
l’incompliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social del
mateix. Tot el personal dependrà exclusivament de l’arrendatari, i per
tant, aquest tindrà tots els drets i deures inherents a la seva condició de
patró, havent d’acomplir sota la seva responsabilitat amb totes les normatives vigents en aquesta matèria.
La Fundació queda exonerada de qualsevol responsabilitat que es derivi
de les relacions laborals que vinculen el personal adscrit al servei amb
l’arrendatari.
13.- IMATGE I QUALITAT
Tot tractament gràfic referit al servei de la cafeteria-restaurant es sotmetrà als
criteris generals sobre imatge de la Fundació, requerint, en tot cas, la prèvia
conformitat d’aquesta.
L’arrendatari haurà de realitzar la retolació dels preus i de qualsevol altra informació de forma professional, cercant l’esperit del lloc i la vinculació amb lo
local, com a mínim en català, castellà i anglès.
No es podran col·locar cartells anunciadors, rètols lluminosos ni propaganda a
tot el recinte cultural sense la prèvia autorització de la Fundació.
Es prohibeixen els elements decoratius, mobiliari i altres suports publicitaris
de terceres empreses a l’espai sense l’autorització prèvia per part de la Fundació.
L’espai de cafeteria-restaurant no pot tenir el mateix nom comercial que Es
Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.

12

Seran a càrrec de l’arrendatari:
1) Els uniformes del personal, i el model haurà de ser aprovat per la
Fundació. El personal sempre haurà de prestar el servei uniformat.
2) La dotació del parament de la cafeteria-restaurant, essent, així mateix, del seu compte, el manteniment, reposició i reparació del mateix, atenent sempre a les exigències d’un servei de la màxima
categoria. L’arrendatari aportarà també els elements necessaris
per als serveis no habituals o esporàdics que es sol·licitin.
3) La formalització d’un contracte de manteniment dels aparells que la
Fundació posi a disposició per a l’explotació del servei, del qual
presentarà una còpia a la propietat, així com dels informes de les
revisions periòdiques que s’efectuïn, per a comprovar l’estat dels
mateixos, podent la Fundació ordenar, a càrrec de l’arrendatari, la
correcció de qualsevol desperfecte derivat d’una defectuosa utilització.
4) Els productes i la qualitat dels articles i consumicions que
s’ofereixen al públic. El servei que es doni es farà en consonància
amb la categoria d’un establiment de primer ordre.
L’arrendatari disposarà d’una pàgina web pròpia per tal de promocionar el
servei ofert. El seu disseny i continguts hauran de comptar amb l’aprovació de
la Fundació i l’arrendatari s’obliga a retirar qualssevol contingut que no disposi
de la corresponent autorització per part de la Fundació.
14.- SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Seguiment
La Fundació Es Baluard realitzarà un seguiment periòdic i avaluarà la qualitat
i característiques del servei, i donarà a l’arrendatari les oportunes indicacions
que s’estimin convenients per a la millora de la prestació del servei.
Responsable de l’execució del contracte
L’arrendatari designarà una persona o encarregat que el representi al lloc de
la prestació del servei, amb poders per a adoptar resolucions en virtut de les
reclamacions efectuades pels usuaris i visitants.
Reclamacions dels usuaris
L’arrendatari haurà de tenir a disposició del públic fulles de reclamacions per
a l’exercici de la seva activitat que permetin a qualsevol usuari formular reclamacions en qualsevol moment. El responsable de l’execució del contracte
haurà de traslladar a la Direcció/Administració de la Fundació totes les reclamacions realitzades, en el mateix dia o en el següent dia hàbil.
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15.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
L’arrendatari resta obligat al compliment de la normativa general sobre la prevenció de riscos laborals Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals, modificada pel RD 54/2003, de 12 de desembre, de reforma
del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i en particular, de les
disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a que es refereix
l’art.24 de la Llei 31/95 sobre Prevenció de Riscos Laborals i el RD 171/2004,
de 30 de gener que desenvolupa el citat article 24.
16.- ASSEGURANÇES
L’arrendatari es fa directa i exclusivament responsable de qualsevol mal que
pugui causar-se a terceres persones, coses o local llogat, com a conseqüència directa o indirecta de la seva activitat o negoci, eximint de tota responsabilitat a la Fundació.
A l’efecte, l’arrendatari s’obliga, en tot cas, a contractar, preferentment amb la
mateixa companyia del Museu, pòlissa de responsabilitat civil general per
1.500.000,00 euros (cobrint la responsabilitat civil d’explotació, la responsabilitat civil locativa i la responsabilitat civil de productes que cobreixi els aliments
i begudes subministrades) i pòlissa de comerç per 600.000,00 euros de contingut (mobiliari i instal·lacions) i de 600.000,00 euros de continent a primer
risc, amb la condició de beneficiària a favor de la Fundació.
A l’efecte, l’arrendatari entregarà prèviament a l’inici de la seva activitat les
pòlisses amb les dites cobertures que haurà de mantenir durant tota la vigència d’aquest contracte i, en el seu cas, pròrrogues. Es podrà exigir a
l’arrendatari l’acreditació del estar al corrent de pagament en qualsevol moment de la durada de la concessió.
L’incompliment de les obligacions contingudes a aquest pacte és causa de
resolució contractual.
17.- FIANÇA
Tractant-se d’un contracte de concessió de serveis públics, la garantia queda
fixada al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
18.- OBLIGACIONS I DRETS DE L’ARRENDATARI
Obligacions. L'arrendatari, a més dels drets i obligacions derivats del règim
jurídic del present contracte, del ja establert als punts anteriors del present
plec o de l’establert al plec de clàusules administratives particulars, està
obligat, a:
1. Responsabilitzar-se de la custòdia i correcte manteniment dels equips
de la cafeteria-restaurant, així com de la vigilància de seguretat dels
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espais objecte de licitació.
2. Abstenir-se d'instal·lar qualsevol element que contengui publicitat de
qualsevol tipus, ja sigui a cendrers, papereres, geleres, para-sols, tendals, jardineres o qualsevol altre suport.
3. Abstenir-se de sintonitzar emissores de ràdio comercials a la cafeteriarestaurant.
4. No emetre música ni qualsevol altre renou en un volum alt que impedeixi la comunicació entre les persones.
5. Respectar escrupolosament els horaris establerts en aquests plecs,
tret de motius de força major. En aquest cas, s'exposarà al públic la informació relativa al motiu del tancament de les instal·lacions.
6. Abstenir-se de realitzar l'emmagatzematge d'envasos o qualsevol altre
tipus de mercaderies fora del lloc adequat a aquesta finalitat dins les
instal·lacions.
7. Permetre en tot moment l'accés del personal autoritzat de la Fundació
per a la inspecció de les instal·lacions.
8. Assumir el cost de l’electricitat i telèfon generats per la seva activitat.
9. No instal·lar televisors, ni antenes, ni altres aparells emissors de sons,
llevat de música ambiental.
10. Abstenir-se d'instal·lar màquines recreatives.
11. Assumir totes les despeses de manteniment, reparació i reposició dels
equips inclosos a l'inventari indicat a l'ANNEX II i qualsevol altre element incorporat al contracte, així com les possibles millores de les instal·lacions, que hauran de ser autoritzades per la Direcció de la
Fundació.
12. L'arrendatari serà responsable, durant el termini del contracte, de tots
els danys i perjudicis, directes i indirectes, que es puguin ocasionar a
qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, amb ocasió o com
a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al
seu servei o d'una deficient organització i/o realització de la gestió i
explotació.
13. L'arrendatari serà responsable del personal que contracti per a
l'activitat i del compliment de les obligacions respecte d'ells en
matèria laboral i de Seguretat Social, quedant exonerada la Fundació de tota responsabilitat, contractació, subrogació, liquidació
o d'altres que puguin derivar de les relacions laborals esmentades.
L'incompliment de l'obligació de concertar les assegurances o la demora en el pagament de les primes d'aquestes facultarà a la Fundació
per acordar la resolució del contracte.
També haurà de complir amb les normes en matèria de consum i prevenció de riscs laborals, així com amb les Ordenances Municipals i
quanta normativa li sigui d’aplicació, assumint qualsevol responsabilitat
que pugui sorgir fins a la conclusió del contracte.
14. Vigilar la conservació del material i del local i recinte objecte de l'explotació, i informar a la Fundació sobre les reparacions i reposicions necessàries per mantenir-los en condicions idònies.
15. Pagar els drets, les taxes, tributs, les contribucions o els gravàmens
de l'Estat, la Comunitat Autònoma, el Consell Insular, el Municipi o
qualsevol altre ens administratiu, derivats de l'objecte i causa del contracte.
16. Assumir les despeses de transport, assegurança, instal·lació, entrega
i, en el seu cas, posada en funcionament del material objecte del con-
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tracte, així com la formació del personal que l’hagi d’utilitzar.
17. En acabar el contracte, abandonar i deixar lliures i vàcues, a disposició
de la Fundació, les instal·lacions, reconeixent la potestat de l'Administració per a acordar i executar per si el llançament.
18. No es podran realitzar festes multitudinàries sense autorització prèvia
de la Fundació.
19. L’arrendatari es farà càrrec de la desinfecció, desinsectació i desratització de les instal·lacions del bar-cafeteria, banys i terrassa objecte
del contracte.
20. Admetre el gaudir del servei a tota persona que compleixi els requisits
disposats reglamentàriament.
21. Indemnitzar a tercers dels danys que els ocasionés el funcionament
normal o anormal del servei públic.
22. L’arrendatari no tindrà dret a indemnització alguna per causa d’averia,
pèrdues o perjudicis ocasionats en l’explotació del servei. Tampoc tindrà dret a indemnització per extinció del contracte al complir-se el termini de vigència del mateix o de la seva pròrroga.
23. Exercir per ell mateix l’objecte del contracte i no cedir-lo o traspassarlo a tercers.
En tot cas l’arrendatari serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin
de l’incompliment de les obligacions ressenyades als presents plecs i als
plecs de clàusules administratives particulars.
Drets. L’arrendatari tindrà dret a:
1. L'ocupació i explotació dels espais destinats a cafeteria-restaurant
durant el termini del contracte.
2. Obtenir de la Fundació la possessió adequada perquè pugui explotar
les instal·lacions degudament.
3. Obtenir la indemnització pels danys i perjudicis que li ocasioni una
possible assumpció directa de la gestió de l'explotació per part de la
Fundació si es produeix per motius d'interès públic aliens de la culpa
de l’arrendatari.
4. La devolució de la fiança definitiva dipositada, si un cop acabat el
termini contractual i fetes totes les comprovacions oportunes no s'ha
hagut d'exigir responsabilitat.
5. D'altres que es considerin irrenunciables i estiguin previstes a la
legislació vigent.
19.- OBLIGACIONS I DRETS DE LA FUNDACIÓ ES BALUARD
Obligacions. La Fundació Es Baluard, a més dels drets i obligacions derivats
del règim jurídic del present contracte, del ja establert als punts anteriors del
present plec o de l’establert als plecs de clàusules administratives particulars,
està obligada, a:
1. Permetre la possessió quieta i pacífica pel temps que duri el contracte.
2. Retornar al seu dia, la fiança definitiva si un cop conclòs el contracte i
fetes totes les comprovacions oportunes, no s'ha hagut d'exigir
responsabilitat.
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3. Indemnitzar a l’arrendatari per la suspensió temporal del contracte, si
aquesta es produeix per motius d'interès públic, alienes de culpa de
l’arrendatari.
Drets. La Fundació Es Baluard tindrà dret a:
1. Ordenar discrecionalment les modificacions que es considerin
pertinents en pro de l'interès públic respecte de l'explotació, sense
perjudici dels drets adquirits per l’arrendatari.
2. Fiscalitzar la gestió de l’arrendatari per tal que es compleixin les
obligacions del contracte i se satisfaci el seu interès públic. Amb
aquesta finalitat podrà inspeccionar la utilització, explotació,
manteniment i conservació de les instal·lacions relacionades amb el
contracte, dictant les ordres necessàries per mantenir o restablir les
condicions que la regulen.
3. Assumir temporalment l'explotació de les instal·lacions quan
l’arrendatari no la presti o no la pugui prestar, per circumstàncies que
se li puguin imputar o no.
4. Imposar les correccions pertinents a l’arrendatari per raó de les
infraccions que cometi.
5. Deixar sense efecte el contracte abans del venciment, si ho justifiquen
circumstàncies d'interès públic sobrevingudes,
mitjançant el
rescabalament dels danys que es causin, quan pertoqui.
6. No renovar el contracte.
20.- RÈGIM SANCIONADOR
L'arrendatari haurà de prestar el servei contractat amb la deguda diligència i
conforme a les condicions previstes al present plec i al de prescripcions administratives particulars.
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta
del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran
efectives deduint-se de les facturacions mensuals o sobre la garantia que
s'hagi establert, en el seu cas, sense que la seva quantia, per al conjunt de
supòsits previstos, pugui superar el 10 % del pressupost del contracte.
En allò no previst al present plec, serà d'aplicació allò indicat als articles 192 i
següents de la LCSP 9/2017.
Els incompliments es classifiquen en:
Molt greus:
1. L’incompliment de les condicions de prestació del servei establertes en
aquest plec, en el de prescripcions administratives particulars i a la
normativa aplicable, que tinguin conseqüències perjudicials greus en
la prestació del servei als usuaris o les instal·lacions adscrites al
mateix.
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2. L’incompliment per l’arrendatari de la normativa en matèria laboral i/o
de seguretat social, sanitària i de seguretat alimentària i de prevenció
de riscos laborals d’obligat compliment.
3. Les interrupcions o suspensions en la prestació del servei als usuaris,
llevat que concorrin circumstàncies degudament acreditades de força
major o les previstes en aquest contracte.
4. L’incompliment de l’obligació de l’arrendatari de mantenir en bon estat
d'ús i conservació els bens i instal·lacions adscrits al servei, sempre
que hagués mediat requeriment de la Fundació per a la suplantació
d’aquesta circumstància, no atès i resolt en el termini d'un mes.
5. L’incompliment reiterat (això és en tres ocasions) de las instruccions
de la Fundació per a la prestació del servei.
6. Falsejar la informació a subministrar a l’òrgan de control de la
Fundació, de conformitat amb el disposat en aquest plec, en el de
prescripcions administratives particulars i en el contracte.
7. La inobservança de normes, disposicions o resolucions administratives
emanades de les autoritats sanitàries competents en la matèria.
8. L’incompliment de l’horari mínim d'obertura al públic.
9. La manca reiterada (això és en tres ocasions) de neteja e higiene del
local, instal·lacions i qualsevol producte d’alimentació apreciada per la
Fundació.
10. La reiteració de tres o més infraccions greus en el període de sis
meses.
Si l’incompliment de l’arrendatari és una infracció de les tipificades com molt
greus, es podrà acordar la resolució del contracte i l'extinció de l'activitat, si
s’escau. En aquest supòsit, l’arrendatari haurà de sufragar els danys i
perjudicis efectivament irrogats.
Greus:
1. L’impagament a la Fundació dels imports corresponents segons
l’establert en aquest plec i en el de prescripcions administratives
particulars més tard del dia 12 de cada mes.
2. L’incompliment de l’obligació de manteniment i conservació dels bens i
instal·lacions adscrits al servei, llevat que fos un incompliment molt
greu de conformitat amb el previst a l'apartat anterior.
3. L’incompliment de les condicions de prestació del servei establertes en
el present contracte i en la normativa aplicable, llevat que fos un
incompliment molt greu segons l'establert a l'apartat anterior.
4. L’obstrucció per part de l’arrendatari del control i inspecció dels
responsables de la Fundació.
5. La pèrdua de vigència de les pòlisses d’assegurança que garanteixin
en quantia suficient les responsabilitats establertes en aquest plec, en
el de prescripcions administratives particulars o la seva modificació
sense previ consentiment per escrit de la Fundació.
6. L’impediment de l’ús del servei a persones quan tinguin dret.
7. La venda d’articles i productes per damunt dels preus aprovats o canvi
de preus sense avís previ a la Fundació.
8. La reiteració de dos o més incompliments lleus en el període de sis
mesos.
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Lleus:
Tots els altres incompliments no qualificats com a greus i molt greus i que
suposin incompliment de les condicions estipulades en aquest plec i en el de
prescripcions administratives particulars.
21.- PENALITATS
La imposició de penalitats per incompliments correspondrà a l’òrgan de
contractació.
a) Per incompliment molt greu:
La Fundació podrà optar indistintament por la resolució del contracte o per la
imposició de penalitats que com a regla general, serà un 5% de l’import de
l’adjudicació del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació
estimi que per la gravetat o la reiteració de l’incompliment, es pugui establir
fins al del 10% de l’import de l’adjudicació del contracte.
b) Per incompliment greu:
Com a regla general, serà un 1% del pressupost del contracte, llevat que,
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que per la gravetat o la reiteració
de l’incompliment, es pugui establir fins a un 5% de l’import de l’adjudicació
del contracte.
c) Per incompliment lleu: Apercebiment per escrit.
L’import de les penalitats econòmiques serà ingressat per l’arrendatari en el
compte titularitat de la Fundació que comuniqui en el termini assenyalat en
cada cas i podrà fer-se efectiu sobre la garantia que s’hagi constituït, havent
l’arrendatari de respondre l’import total de la garantia a requeriment de l’òrgan
competent i en el termini que aquest determini.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà a l’arrendatari de
l’obligació que legalment té de reparació dels defectes.
Les penalitats previstes en aquest plec s’entendran independents de les responsabilitats de caire civil, mercantil, administratiu, sanitari, tributari, penal,
etc. en que incorri pels mateixos fets, i de l’obligació d’indemnitzar als usuaris
i/o a la Fundació Es Baluard o tercers dels danys i perjudicis causats.
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ANNEX II
INVENTARI
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CAFETERIA INTERIOR:

MOBLE PRESTATGERIA PARET
PRESTATGERIA SOSTRE

1
1

21

CUINA:

MÒDULS AUXILIARS INOX
PRESTATGERIES I ENCIMERES INOX
CAMPANA EXTRACCIÓ CUINA
CUINA ELÈCTRICA
RENTAVAIXELLES
APARELLS CLIMATITZACIÓ

22

CAMBRA DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS FRESCOS:
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CUBS:

MOSTRADOR FERRO
PRESTATGERIES FERRO

1
10 mòduls 2 altures
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