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Jerónimo Rivas Gómez, Secretari en funcions de l'Ajuntament de Valls,

CERTIFICO:
Que en la sessió pública de la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 23 d'abril de
2019 es va adoptar, entre d'altres, el següent acord:
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques que ha de regir el
procediment per a l'adjudicació de la concessió del servei públic de gestió
integral de Món Casteller – Museu Casteller de Catalunya.L'Ajuntament de Valls ha de contractar la concessió del servei públic de gestió integral
de Món Casteller – Museu Casteller de Catalunya. Per això escau aprovar els plecs de
clàusules i la seva licitació. Els plecs de clàusules han estat objecte d'informe
favorable per part de la secretaria.
Aquest contracte es classifica com un contracte administratiu de concessió de serveis,
d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Aquest contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada i tramitació ordinària.
El pressupost de licitació, d’acord amb el pla de gestió i viabilitat, per als 10 anys de
duració de la concessió és de 3.201.800,00 euros, import de la subvenció de
l’Ajuntament:

Exercici

Import

2019 (4 mesos)

98.800,00 €

2020

301.000,00 €

2021

305.500,00 €

2022

310.100,00 €

2023

314.700,00 €

2024

319.400,00 €

2025

324.200,00 €

2026

329.100,00 €

2027

334.000,00 €

2028

339.000,00 €

2029 (8 mesos)

226.000,00 €
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El valor estimat del contracte es 7.333.500,38 euros.
El valor estimat està calculat d'acord amb el següent mètode:
1-Xifra de negocis, sense incloure l’impost sobre el valor afegit, que ha de generar
l’empresa concessionària durant la seva execució:
Tarifes (Entrades): 88.643 € anuals x 10 anys = 886.430 euros
Altres: Serveis (visites guiades, tallers), Botiga, lloguer d'espais: 61.273,50 € anuals x
10 anys= 612.735 euros
2-Subvenció de l'Ajuntament: 3.201.800,00 €
3- 6 % del Cost de l'edifici i la seva dotació que el poder adjudicador posa a disposició
del concessionari x número d'anys de la concessió = 2.632.535,38 euros.
Calcul:
Cost de l'edifici i la seva dotació:
-Museu Casteller: 2.727.331,53 €
-Projecte museogràfic i obres d'adaptació de l'edifici: 1.660.227,44 €
Total Cost de l'edifici i la seva dotació: 4.387.558,97 €
6% del total: 263.253,53 €
263.253,53 € x 10 anys (duració del contracte) = 2.632.535,38 €
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida
pressupostària 10304.33400.47200.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la competència com a òrgan de contractació correspon al
Ple.
Tanmateix, existeix delegació a favor de la Junta de Govern Local, de conformitat amb
els articles 21.1.s) i 21.3 de la LRBRL i 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Per tot l'exposat la Junta de Govern Local acorda:
Primer. Declarar la necessitat de la contractació de la concessió del servei públic de
gestió integral de Món Casteller – Museu Casteller de Catalunya.
Segon. Ampliar fins a 10 el nombre d’anualitats previstes a l’article 174 del Text refós
de la Llei d’hisendes locals, en virtut de la potestat que atorga el seu apartat cinquè.
Tercer. Aprovar l'inici de l'expedient de contractació de la concessió del servei públic
de gestió integral de Món Casteller – Museu Casteller de Catalunya, amb un
pressupost de licitació de 3.201.800,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària
10304.33400.47200, d’acord amb les següents anualitats:
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Exercici

Import

2020 (inclou pagament 399.800,00 €
de 4 mesos de 2019)
2021

305.500,00 €

2022

310.100,00 €

2023

314.700,00 €

2024

319.400,00 €

2025

324.200,00 €

2026

329.100,00 €

2027

334.000,00 €

2028

339.000,00 €

2029 (8 mesos)

226.000,00 €

Quart. Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques.
Cinquè. Aprovar l'obertura de la fase de licitació per procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada i tramitació ordinària.
I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de
l'acta redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a
l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, d'ordre del Sr. Alcalde i amb el seu vist i plau,
Valls, 24 d'abril de 2019
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