La Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2018, ha aprovat l’inici de l’expedient
de contractació de la gestió del servei “Club Emprèn”, en modalitat de concessió
administrativa, convocat mitjançant un procediment obert, d’acord amb el següent:
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Premià de Dalt
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria- Emprenedoria.
2.- Objecte del contracte
El contracte tindrà com a objecte la gestió i explotació del servei “Club Emprèn”, situat
a l’edifici municipal de la plaça de la Vila, 1, de Premià de Dalt, amb la finalitat de
fomentar i consolidar iniciatives empresarials, mitjançant el model coworking, així com
millorar la qualificació professional d’empresaris, emprenedors, treballadors en actiu i
persones en situació d’atur, i gestionar les sales de reunió/formació per empreses i
entitats.
3.- Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4.- Pressupost base de licitació:
S’establiran les següents tarifes:
LLOGUER LLOC DE TREBALL SERVEI COWORKING
Lloguer mensual d’un espai de treball individual a jornada

IMPORT
120€/mes (IVA no inclòs)

completa (40 hores/setmanals)
Lloguer mensual d’un espai de treball individual a jornada

60€/mes(IVA no inclòs)

parcial (20 hores/setmanals)
Lloguer d’un espai de treball individual per dia
Lloguer d’un espai de treball individual per hora

8€/dia(IVA no inclòs)
4€/h(IVA no inclòs)
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Sala de reunions

M2
11,11 m2

Equipament
Taula i cadires

(6 persones)

IMPORT
13€/hora

POSSIBILITAT D’ÚS

(IVA

MATINS I TARDES

40€ MIG DIA

MATINS I TARDES

no inclòs)

Sala de reunions

11,11 m2

Taula i cadires

(6 persones)

(IVA no inclòs)

Sala de reunions

11,11 m2

Taula i cadires

80€ TOT EL DIA

MATINS I TARDES

(IVA no inclòs)

(6 persones)
Despatx Empresarial

11,11 m2

Taula i cadires

350€/mes (IVA

MATINS I TARDES

no inclòs)

(6 persones)
Sala de reunions

11,99 m2

(6 persones)
Sala de reunions

11,99 m2

(6 persones)
Sala de reunions

11,99 m2

(6 persones)
Sala de reunions

16,34 m2

(6 persones)
Sala de reunions

16,34 m2

(6 persones)
Sala de reunions

16,34 m2

(6 persones)
Sala de reunions

15,65m2

Taula

i cadires i

13€/hora(IVA

pantalla TV

no inclòs)

Taula

40€ MIG DIA

i cadires i

pantalla TV

(IVA no inclòs)

Taula

80€ TOT EL DIA

i cadires i

pantalla TV

(IVA no inclòs)

Taula

13€/hora

i cadires i

MATINS I TARDES
MATINS I TARDES

MATINS I TARDES

(IVA

MATINS I TARDES

pantalla TV

no inclòs)

Taula

40€ MIG DIA

MATINS/ TARDES

i cadires i

pantalla TV

(IVA no inclòs)

Taula

80€ TOT EL DIA

i cadires i

pantalla TV

(IVA no inclòs)

Taula i cadires

13€/hora

(6 persones)

MATINS I TARDES

(IVA

MATINS I TARDES

40€ MIG DIA

MATINS/ TARDES

no inclòs)

Sala de reunions

15,65m2

Taula i cadires

(6 persones)

(IVA no inclòs)

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

560053a41a8d48ec8b5c6a4aec87bd1a001

Url de validació

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

21/02/2018 Alcalde

LLOGUER DE SALES

Signatura 1 de 1

Triadó Bergés, Josep

Exp. ABSIS: 2017/2482

15,65m2

Taula i cadires

(6 persones)

80€ TOT EL DIA

MATINS I TARDES

(IVA no inclòs)

Aquest import inclou les despeses vinculades al cost del personal i de la gestió del Club
Emprèn.
5.- Durada del contracte:
El contracte tindrà una durada de 2 ANYS des de la formalització del contracte. El
contracte es podrà prorrogar, any per any, si així s’expressa de mutu acord, sense que
la totalitat del contracte, pròrrogues incloses, superi els 4 anys.
6.- Garanties:



Garantia provisional: No s’exigeix.
Garantia definitiva: No s’exigeix.

7.- Termini de garantia:
No es fixa un termini de garantia.
8.- Requisits específics del contractista:
Els que s’indiquen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques.
9.- Obtenció de documentació i informació:
a) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCod
e=viewDetail&idCap=2064233&
b) Ajuntament de Premià de Dalt, Departament de Secretaria, Plaça de la fàbrica
núm. 1 CP 08338, telèfon: 93.693.15.11, fax: 93.693.15.99.
10.- Data límit presentació:
Es concedirà un termini de 15 dies naturals per a presentar la documentació, comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci. Si el darrer dia fos dissabte o festiu, el
termini de presentació es prorrogarà fins al següent dia hàbil.
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Es presentarà en TRES SOBRES TANCATS dins del qual s’inclourà la documentació que
s’estipula a la clàusula 13) del Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat.
Lloc de presentació:
a) Ajuntament de Premià de Dalt.
Registre General (Oficina d’Atenció al Ciutadà) en hores d’oficina.
b) Adreça: Plaça de la Fàbrica núm. 1 Premià de Dalt 08338
Les sol·licituds podran ser presentades per correu, en aquest cas, l’empresari haurà de
justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i, el mateix dia, haurà
d’anunciar al Departament de Secretaria de l’Ajuntament la remissió de l’oferta
mitjançant un fax, o bé, telemàticament, mitjançant l’e-Tram:
(http://www.premiadedalt.cat/tramits).
12.- Despeses dels anuncis:
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la
present contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 500 euros.
Premià de Dalt, signat electrònicament, al marge del document, a la data que hi figura.
Josep Triadó i Bergés
Alcalde – President
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11.- Presentació de la documentació:
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