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PLEC DE CONDICIONS DEL CONCURS PER A LA CESSIÓ DE 
MÒDULS/ESPAIS DEL CENTRE DE SERVEIS CAN GAVARRA 
 
 
Titol I.  CONDICIONS DE LA CESSIÓ 
 
1. Objecte del concurs 
 
1. Objecte. 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases establir les condicions que han de regir el 
concurs per a l’adjudicació de l’ús privatiu temporal d’espais del Viver 
d’empreses Can Gavarra, d’acord amb el Reglament de R. I. del Centre i 
d’aquestes bases. 
 
La naturalesa jurídica de l’ocupació és la de l’ús privatiu que no comporta 
transformació o modificació del domini públic, subjecte a llicència d’ocupació 
temporal, regulat a l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Els mòduls a cedir són els locals numerats de l’1 al 10 de la planta baixa i l’espai 
de coworking (fins a 8 places) 
 
Pel que fa a la superfície dels locals disponibles, aquestes són: 
 

Identificació espai M2 Tipus                                    

Viver 1 21,60 A Lloguer d´oficina 

Viver 2  21.60 A Lloguer d´oficina 

Viver 3 19,60 A Lloguer d´oficina 

Viver 4 21,60 A Lloguer d´oficina 

Viver 5 21,60 A Lloguer d´oficina 

Viver 6 25,20  B Lloguer d´oficina 

Viver 7 26,80 B Lloguer d´oficina 

Viver 8 26,80 B Lloguer d´oficina 

Viver 9 25,15 B Lloguer d´oficina 

Viver 10 23,40 A Lloguer d´oficina 

Sala coworking 27,50   Lloguer de 8 espais 

 
L’espai de coworking permet disposar d’una taula, cadira, un armari, connexió 
elèctrica, telèfon a la sala i connexió a internet (cable i wifi) per a cadascun dels 
usuaris, a banda dels serveis comuns que per reglament s’estableix. 
 
El mòduls es podran lliurar, segons s’esculleixi, buits o amb mobiliari:  2 taules 
amb calaixos, 4 cadires, 2 armaris, connexió elèctrica, clima independent, telèfon i 
internet (cable i wifi) per a cadascun dels usuaris, a banda dels serveis comuns 
que per reglament s’estableix. 



   
 

-2- 
 

 
Les persones i empreses adjudicatàries únicament podran utilitzar els mòduls per 
a dur a terme les activitats compreses en el projecte empresarial presentat amb la 
sol·licitud d’allotjament. 
 
2. Requisits dels concursants 
 
Podran ser usuaris d’un mòdul els nous emprenedors que estiguin en procés de 
constituir una empresa, empreses recentment creades i empreses constituïdes 
sense límit d’antiguitat, tant siguin persones físiques com jurídiques i que centrin 
la seva activitat  preferentment en la cadena de subministrament logística, en 
qualsevol dels seus àmbits, empreses de serveis a altres empreses i empreses de  
base tecnològica.  
 
Podrà ser objecte d’allotjament qualsevol activitat econòmica que complexi els 
requisits previstos a l’article 4 del Reglament del Viver d’empreses Can Gavarra: 
“El Viver d’empreses Can Gavarra per la seva tipologia d’espais pot albergar 
exclusivament empreses que duguin a terme tasques assimilables a administració 
i serveis, quedant exclosa tota activitat industrial productiva, comerç al detall quan 
es realitzi de forma presencial i l’emmagatzematge de productes per a la seva 
distribució, així com l’ús i manipulació de qualsevol producte que pugui suposar 
un perill per als locals del viver.” 
 
3. Termini de la cessió 
 
a) La cessió d’un mòdul es farà per un període màxim de 2 anys a les empreses 
constituïdes (amb més d’un any d’antiguitat) i fins a 3 anys per les que es 
constitueixin de nou o tinguin una antiguitat inferior a un any. Aquest  termini 
podrà prorrogar-se per períodes successius d’un any si no hi hagués demanda 
per part nous usuaris o si cap de les parts el denuncia, amb un mes d’anticipació 
al venciment del contracte o alguna de les seves pròrrogues amb un màxim de 5 
anys. Transcorreguts els anys d’allotjament al Viver, les empreses hauran de 
cercar una nova ubicació. 
 
b) Els períodes es computaran a partir de l’acte de cessió del local, que s’haurà 
de subscriure en el moment que l’Administració posi a disposició el local. La 
manca de presa de possessió del local durant un mes des de la recepció de la 
notificació de l’adjudicació per part de l’arrendatari, sense causa justificada, 
donarà lloc a la revocació de la cessió 
 
c). Cada 6 mesos, la direcció del centre podrà comprovar que el funcionament 
estigui d’acord amb l’oferta de prestació de serveis i conforme al Reglament Intern 
de l’equipament. En cas d’incompliment, podrà ser rescindint el contracte sense 
cap mena de indemnització per part de l’administració. 
 
4. Règim de la cessió 
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Ve establert pel Reglament de Règim Intern del Viver d’empreses, on 
s’estableixen les causes d’extinció, els seus efectes, les normes per utilització 
dels espais comuns, els drets i deures dels arrendataris, etc... 
 
No obstant, en el moment de l’adjudicació la Corporació podrà imposar condicions 
particulars, atenent la naturalesa i tipus de prestació o activitat del cessionari. 
 
5. Preu de l’arrendament 
 
El preu de la cessió dels locals serà el que s’aprovi anualment a l’Ordenança 
Fiscal corresponent. 
 
Aquesta tarifa inclou només el cost de l’arrendament i del manteniment d’espais 
comuns. Els serveis opcionals es facturaran a part (consum telefònic, fax, 
fotocòpies i lloguer de sales i altres serveis com per ex. neteja d´espai privat...). 
 
6. Naturalesa jurídica del contracte 
 
El contracte té naturalesa administrativa, atès que correspon a una utilització 
regulada al Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, d’un espai de domini públic, 
afectat a un servei públic. 
 
7. Legislació supletòria 
 
En allò no previst en el present Plec de condicions o en el Reglament Regulador 
del Centre de Serveis, s’estarà a allò que disposi la Llei de Contractes de les 
Administracions públiques, el seu Reglament, i el Reglament del Patrimoni dels 
ens locals. 
 
Títol II.  SELECCIÓ DELS ASPIRANTS 
 
8. Proposicions 
 
Les proposicions per prendre part al concurs s’han de presentar en un sobre 
tancat, amb la indicació: “proposició econòmica per prendre part en el concurs de 
concessió.....(1)...... del Centre de Serveis Can Gavarra”, i s’han d’ajustar en tot al 
model següent: 
 
Jo, .................................., amb domicili a ......................., amb DNI núm. ................ 
en nom propi (o en representació de) ............................ segons acredito 
mitjançant .................. tinc coneixement del concurs convocat per l’Ajuntament de 
Polinyà i sol·licito prendre part per a la concessió (1)................................. del 
Centre de Serveis, d’acord amb el plec de clàusules del concurs i del Reglament 
regulador del Centre de Serveis a empreses, essent coneixedor que la 
participació en aquest concurs comporta el respecte i acceptació d’aquesta 
normativa.  
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(Lloc, data i signatura del proponent) 
 

(1) indicar: nombre de mòduls que se sol.liciten, si són A/ B  o espai 
coworking 
 

 
9. Documentació complementaria 
 

9.1. Nous emprenedors (empreses de nova creació i les de menys d’un 
any d’antiguitat) 
 

a) DNI sol·licitant 
b) Declaració jurada de no estar afectat per cap causa d’incapacitat o 

incomptabilitat per efectuar aquesta contractació. 
c) Descripció de l’activitat  
d) Projecte de l’activitat empresarial que volen portar a terme, amb estudi 

de viabilitat tècnica, econòmica i financera, segons model que facilitarà 
el Departament de Promoció Econòmica, en base als models de pla 
d’empresa. 

e) Currículum i justificants de les persones promotores de l’actitivitat 
empresarial 

f) Justificació llocs de treball actuals i previstos a mig termini 
g) Cas de persona jurídica, fotocòpia de l’escriptura de constitució 
h) En cas d’empreses constituïdes, alta al règim especial d’autònoms i 

IAE. 
 
9.2. Empreses (amb més d’un any d’existència) 
 

A) Document Nacional d’Identitat o fotocòpia. 
B) Declaració jurada de no estar afectat per cap causa d’incapacitat o 
 incomptabilitat per efectuar aquesta contractació. 
C) Fotocòpia d’escriptura de poder verificada, en cas que s’actuï en 
 representació d’una altra persona. 
D) Fotocòpia escriptura de constitució, en el cas que hi concorri una 
societat mercantil. 
E) Memòria de l’activitat que es pensa desenvolupar i calendari 
d’implantació, recursos tècnics i personal que s’hi destinaran. 
F) En cas que el sol·licitant sigui persona jurídica, comptes anuals del 
últims 3 exercicis i, si es tracta de persona física, declaració de l’impost 
sobre la renda dels últims tres exercicis. 
G) Certificats d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social,  
amb  Hisenda i l’Ajuntament de Polinyà. 
H) Altra documentació que l’entitat vulgui aportar per clarificar i potenciar la 
 seva sol·licitud. 

 
10. Presentació de proposicions 
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Les proposicions s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament o al 
Centre de serveis Can Gavarra de dilluns a divendres de 9 a 14h  o  el dilluns i 
dimecres  de 17 a 20h al registre general de l’Ajuntament. 
 
11. Garantia 
 
Les empreses adjudicatàries amb més d’un any d’antiguitat hauran de dipositar 
una fiança, mentre estiguin allotjades al Viver, equivalent a dos mesos de lloguer i 
els nous emprenedors o empreses de menys d’un any d’antiguitat, d’un mes. 
 
L’adjudicatari haurà de presentar, en el termini màxim de quinze dies des de la 
notificació de l’adjudicació, el pagament de la  fiança a l´Ajuntament de Polinyà.  
 
Aquesta fiança serà restituïda a l’adjudicatari a l’extinció de la cessió, desprès de 
descomptar-li l´import de les reparacions, que de la seva utilització s´en derivin, si 
s’escau.  
 
12. Obertura de les proposicions 
 
El Tribunal qualificador, en sessió no pública, a les onze hores del cinquè dia hàbil 
a comptar a partir d’aquell en que finalitzi el termini de presentació de 
proposicions, procedirà a l’obertura de les proposicions presentades i emetrà 
informe de valoració respecte a les sol·licituds presentades. 

 
13. Criteris de Selecció 
 
13.1 Criteris de selecció per als mòduls i per espais coworking:  
 

a) Activitats relacionades amb el sector de la logística.................fins a 30 punts 
 

b) Activitats que introdueixin factors d’innovació...........................fins a 15 punts 
 

c) Pel contingut tecnològic de la seva activitat  ............................fins a 15 punts 
 

d) Activitat encaminada a la prestació de serveis a altres empreses,.... fins a15 
punts 

 
e) Per la qualitat del pla d’empresa i/o l’originalitat del projecte (només per a 

nous emprenedors)...................................................................fins a 10 punts 
 

f) Activitat amb potencial de creixement econòmic i de creixement en la 
contractació de personal, fins a ...............................................fins a 10 punts 

 
g) Projectes o empreses que incorporin d’RSC dins la seva organització, els 

aspectes econòmics, socials i medioambiental..........................fins a 5 punts 
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Per poder accedir a un mòdul, els aspirants hauran d’obtenir una puntuació 
superior a 40 punts.  
 
14. Tribunal seleccionador 
 
Estarà composat pel Regidor de Promoció Econòmica, el cap d’aquest àmbit i 
el/la tècnic/a d’ empreses de la regidoria i fins a dos experts que podran ser 
nomenats per alcaldia. Actuarà de secretari/a del tribunal el mateix de la 
corporació.  
 
15. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment 
 
Serà òrgan competent per a la instrucció del procediment el Servei de Promoció 
Econòmica i per a la resolució, la Junta de Govern Local. 

 
16. Incidències 
 
El tribunal queda facultat a resoldre qualsevol anomalia que es pugui presentar.  
 
Si els aspirants no reunissin les aptituds suficients, el Tribunal pot deixar deserta 
l’adjudicació d’un o més mòduls.  
 
Diligència.- S’informa favorablement aquest Plec 
de Clàusules per adaptar-se a la legislació vigent 
corresponent del Text refós de la Llei de Contractes 
de del Sector Públic, aprovada pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la qual cosa 
es fa constar als efectes d’allò que disposa l’art. 
275.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya 
 
Polinyà, 16 de setembre de 2013  
El secretari-interventor acctal. 
Joan Egea Burgueño 

Certifico que, aquest Plec ha estat 
aprovat per acord del Ple muncipal, en 
sessió ordinària de data 25 de setembre 
de 2013. 
 
El secretari-interventor acctal. 
 
 
 
 
 
 
Joan Egea Burgueño 

 


