PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE
REGIR LA CONTRACTACIÓ ESPECIAL MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE LA
GESTIÓ DE L’EQUIPAMENT ATENEU TORRELLENC
CLÀUSULA PRIMERA. Antecedents i motivació del concurs públic
Des de la seva construcció i posada en funcionament l’any 2012, en substitució i millora de
les anteriors instal·lacions que aixoplugaven l’activitat de l’Ateneu Torrellenc, el nou edifici
de l’Ateneu ha continuat sent el centre de l’activitat cultural del nostre municipi. El motiu i
justificació de la construcció d’aquest equipament cultural va ser el de poder garantir el
desenvolupament del major nombre d’activitats en condicions adequades als temps
actuals, tot complint les normatives més exigents, però recollint l’experiència centenària
de l’entitat que en el nostre municipi ha mantingut viva la diversitat cultural manifestada
en les diferents activitats i seccions que acull: teatre, esbart, cant coral, cinema,
estelladors, escola de música, escola de teatre, escola de ball, banda de percussió i
animació de carrer, puntaires, etc.
L’objectiu de la construcció d’aquest equipament per part de l’ajuntament era el
d’assumir el cost de la inversió de la infraestructura de manera tal que el món associatiu i
el dinamisme popular de la ciutadania del municipi puguin garantir la programació
cultural adequada a les necessitats del nostre poble, mantenint-se com a subjecte actiu
de la política cultural de Torrelles de Llobregat en aquests nous temps.
L’interès públic d’aquest concurs s’evidencia perquè l’ajuntament entén aquest
equipament cultural com una eina per al desenvolupament de les persones, i és des
d’aquesta vessant que l’equip de govern vol garantir la gestió d’aquest local. L’Ateneu es
tracta, per tant, d’un equipament orientat a la prestació de serveis culturals per a la
comunitat on s’inscriu.
És voluntat del govern municipal afavorir que la gestió es basi en un model de participació
ciutadana que fomenti que l’ús i la programació cultural sigui feta per entitats o col·lectius
de persones del municipi, fomentant la gestió directa i no dirigida que tingui com a
destinatària la població de Torrelles de Llobregat. El model tradicional de la gestió dels
espais públics en altres municipis ha estat el de la gestió pública, en el qual l’Administració
hi actua amb els seus propis mitjans i a través de la seva estructura funcional i organitzativa,
però l’interès del municipi de Torrelles de Llobregat és el d’aprofundir en una estratègia de
gestió col·laborativa, com fins ara ha estat fent, i, per tant, en una via de concertació i
innovació social per gestionar millor el que és de tothom, entenent que l’Administració és
la responsable de garantir els espais en què la societat, amb totes les seves diferents
manifestacions, ha de realitzar la seva vida associativa i cultural i, si de cas, només garantir
aquelles activitats socioculturals d’interès general que el món associatiu no pot assumir.
L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat entén que un model de gestió cultural
col·laborativa ofereix respostes flexibles a oportunitats i necessitats, fa un ús més eficient
dels recursos per assolir objectius compartits, reforça la cohesió i el capital social del
territori, contribueix a l’aprenentatge social, co-responsabilitza i reforça el sentiment de
pertinença, fomenta la participació i transformació social i garanteix un compromís
continuat en la gestió de l’espai o equipament.
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L’Ajuntament considera l’Ateneu com un espai per a la dinamització cultural del municipi,
que pot afavorir la participació i la integració de les persones; com un lloc de trobada i
convivència de la ciutadania; com un espai per a la creació i la formació cultural; com un
lloc de i per a la cultura. Per tot això l’Ateneu s’identifica com un equipament cultural i per
tot això, des d’una perspectiva de gestió col·laborativa, l’ajuntament no busca un
rendiment econòmic d’aquestes instal·lacions públiques sinó un rendiment social i cultural.
CLÀUSULA SEGONA. Domini públic objecte de la cessió d’ús
L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat és titular de les instal·lacions de l’Ateneu com a
conseqüència de diverses adquisicions fetes al llarg del temps a la família Fité i a la
immobiliària Cerusa SA, antigues propietàries dels terrenys i les edificacions existents,
d’acord amb les següents escriptures:
-

-

Escriptura de compra-venda de 13/05/1985, davant del Notari Sr. Modesto Ventura
Benages, per part de la Sra. Mercedes Fité Valderrama i altres a favor de
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, inscrita al Registre de la Propietat de Sant
Vicenç dels Horts al tom 2.106, llibre 41, foli 20, finca 2.093
Escriptura de ratificació de 16/09/1985, davant del Notari Sr. Modesto Ventura
Benages, atorgada per l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Escriptura de cessió gratuïta de 08/02/1990, davant del Notari Modesto Ventura
Benages, per part de la Immobiliària Cerusa SA a favor de l’Ajuntament de Torrelles
de Llobregat

I també com a conseqüència de diverses obres noves que s’han anat fent des de
l’adquisició de les antigues instal·lacions i que van culminar amb un projecte de nou edifici
que es va redactar l’any 2005 i que es va començar a construir l’any 2006, havent estat
recepcionat, pel que fa a l’obra pròpiament dita, l’any 2011 per l’Ajuntament i, pel que fa
a la caixa escènica específicament, l’any 2012; amb la qual cosa en aquests moments es
disposa d’unes instal·lacions adequades a un programa funcional i a les diverses
normatives legals exigibles.
S’adjunta com a Annex II el quadre de superfícies i els plànols de l’edifici objecte de la
concessió.
CLÀUSULA TERCERA. Objecte del concurs
L’objecte del concurs és l’adjudicació de l'ús privatiu mitjançant la modalitat de concessió
administrativa, de conformitat amb l’establert en el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i en el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17
d'octubre.
CLÀUSULA QUARTA. Naturalesa del contracte
La naturalesa jurídica del contracte és la de concessió demanial i, en concret, una
concessió d'ús privatiu sobre béns de domini públic. D'acord amb el que disposa l'article
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4.1.o) del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, les concessions sobre béns de
domini públic es regiran per la seva legislació específica, quedant excloses de la Llei de
Contractes del sector Públic. Concretament, pels articles 55 i següents del decret 336/1988
de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
CLÀUSULA CINQUENA. Normativa aplicable
-

Els articles 218, 221 i la Disposició Addicional Primera del Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Els articles 53 a 71 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
Els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques.
El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig.
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

CLÀUSULA SISENA. Termini de la concessió
La vigència de la concessió s’estableix en un termini de trenta anys des de la signatura del
contracte, prorrogables per anys naturals en cas que no es procedeixi a una nova
concessió o adjudicació d’ús per part de l’administració municipal. En cas d’extinció
normal del contracte, l’adjudicatari haurà de continuar explotant el servei de conformitat
amb les condicions expressades fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió, per un
termini màxim de 6 mesos des de la data de l’extinció.
El termini màxim, incloent les prorrogues que s’estableixin, serà de cinquanta anys, de
conformitat amb l’establert en l'article 61 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
CLÀUSULA SETENA. Ús de l’edifici de l’Ateneu
Els objectius als quals s'ha de destinar l'ús de l’equipament municipal de l’Ateneu són:
a) Potenciar la creació col·lectiva, sobretot la cultural i innovadora, aprofitant els
recursos culturals, socials i laborals que poden aportar les pròpies seccions que
integren l’entitat.
b) Fomentar l'establiment de dinàmiques participatives amb les entitats del municipi.
Promoure, conjuntament amb altres organitzacions del municipi, debats, activitats i
propostes sobre temes concrets que afectin la vida cultural del municipi.
c) Optimitzar els recursos existents i gestionar-los amb eficiència (menor cost) i eficàcia
(major qualitat).
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d) Organitzar una programació d’arts escèniques, d’arts visuals i altres activitats
culturals, de qualitat, variada i estable al llarg de l'any per al públic en general que
dinamitzi l'ambient cultural de Torrelles de Llobregat.
e) Promocionar les activitats culturals i difondre-les.
CLÀUSULA VUITENA. Públic a qui s’adreça l’equipament
Els serveis i les propostes d'activitats de l’Ateneu s'orientaran per a:
a) La població en general del municipi.
b) Les diferents entitats o grups de persones del municipi i, en segon terme, de la
comarca.
c) Grups de població amb més dificultats per accedir al consum de béns culturals i per
a exercir una ciutadania plena.
d) Sectors de població amb demandes, necessitats i pràctiques socioculturals
especifiques (infants, adolescents, joves, dones, gent gran).
e) El públic en general.
CLÀUSULA NOVENA. Descripció dels serveis de l'equipament
El concessionari haurà d'organitzar i gestionar el seu projecte i la seva programació a
través del catàleg de serveis.
El catàleg de serveis i els usos de l'equipament són:
1.
2.
3.
4.

Serveis d'informació
Formació i creació
Cessió d'espais per a la vida comunitària (associativa i/o veïnal)
Programació estable d'espectacles d’arts escèniques, d’arts visuals i altres activitats
culturals
5. Venda d’entrades
Tanmateix, es podran donar canvis en el catàleg de serveis arran de les noves activitats i
espectacles programats, dels nous horaris d'obertura del centre i altres canvis en l'àmbit
de la dinamització cultural i associativa.
El concessionari designarà una persona interlocutora per tal de garantir la coordinació
amb l’Ajuntament, que també designarà una persona interlocutora.
El concessionari presentarà anualment a l’Ajuntament un informe de gestió de les
instal·lacions.
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1. Descripció dels serveis d'informació
El concessionari ha de comptar amb un servei d'informació que oferirà a les persones
usuàries informació acurada de totes les activitats internes de l'equipament.
2. Descripció del serveis de cessió d'espais
L'equipament disposa de diferents sales i espais que el concessionari ha de posar a
disposició dels grups de ciutadans i ciutadanes i entitats perquè hi puguin realitzar les
seves propostes i activitats. Les sol·licituds d’espais s’atendran sempre i quan no siguin
incompatibles amb l’ús i programació de les instal·lacions per part del propi
concessionari.
Tanmateix, el concessionari tindrà l’obligació de facilitar el desenvolupament de les
activitats que l’Ajuntament consideri d’interès públic i que no es puguin realitzar en cap
altre espai municipal, sempre i quan no interfereixin amb cap acte o programació que
el concessionari ja tingui compromès; l’Ajuntament s’obliga a anunciar al concessionari
la realització de l’activitat municipal d’interès públic amb una antelació de deu dies a
la seva celebració perquè el concessionari pugui ajustar la seva programació i evitar
coincidències en l’ús de l’espai afectat.
Els horaris de funcionament seran els habituals del centre, i els extraordinaris per
demanda.
3. Descripció del serveis de formació i creació
El concessionari dissenyarà i realitzarà tallers i cursos i altres activitats de formació
socioculturals, basades en l'aprenentatge no formal i que possibilitin la creació, la
participació i la relació de les persones, així com proposar accions formatives que
apropin la població a les diferents disciplines artístiques.
El concessionari decidirà els preus dels tallers i cursos, o d’altres activitats d’educació no
formal.
4. Programació estable d'espectacles d’arts escèniques, visuals i altres activitats culturals
El concessionari haurà d’organitzar una programació d’arts escèniques (dansa, teatre,
cinema, circ, òpera, prestidigitació, transformisme, varietats, etc.), arts visuals
(exposicions de pintura, dibuix, fotografia, ceràmica, escultura, etc.) i altres activitats
culturals, de qualitat, variada, i estable al llarg de l'any, per al públic en general.
Les activitats programades es realitzaran en espais adients que tinguin les condicions
necessàries per rebre públic, sempre que reuneixin les condicions de seguretat, que
estableixin els plans d'emergència.
El concessionari haurà de ser l'interlocutor, davant els organismes competents de les
diferents administracions, així com ser l'únic responsable davant els socis de l'entitat, el
públic en general, i tot el que faci referència a la programació.
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El concessionari haurà de fer front a la responsabilitat legal i financera davant dels
organismes pertinents.
El concessionari podrà presentar una proposta de conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament perquè aquest, sota la figura de patrocini concertat, ajudi a fer viable
aquelles propostes d’activitats socioculturals complementàries a la programació
estable que el concessionari hagi presentat per a l’adjudicació d’aquest concurs i que
no puguin ser assumides pel seu pressupost ordinari i que l’Ajuntament consideri que, tot
i no ser rendibles econòmicament, sí que ho són des d’un punt de vista social i cultural,
resultant d’interès públic local, sempre i quan tinguin encaix en el pressupost municipal.
5. Venda d’entrades
El servei de venda d’entrades haurà de ser gestionat pel concessionari.
El concessionari haurà de controlar els recursos que aquesta venda generi. En cas que
hi hagi beneficis, aquests aniran únicament destinats als fins propis dels serveis a que
esta destinat l’equipament, i han d’ésser conformes amb les finalitats que els estatuts de
l’entitat adjudicatària estableixen; i en cas de pèrdues, seran assumides per l’entitat.
En cas que el concessionari disposi de socis o beneficiaris adherits a la seva fórmula
jurídica associativa o empresarial, l’accés als actes que s’hi programin haurà de ser
sempre obert a tota la població, establint, si el concessionari ho considera oportú, un
preu bonificat per als seus socis o adherits, de manera que això pugui ser un element
potenciador de l’associacionisme.
CLÀUSULA DESENA. Òrgans de seguiment
Hi haurà, com a mínim, una reunió anual de la Comissió de Seguiment integrada pels
interlocutors de l’Ajuntament i de l’adjudicatari on aquest presentarà la memòria del curs,
el projecte per al curs següent, el tancament de comptes i el pressupost, a més de tractar
qualsevol altre tema d’interès per a alguna de les parts.
Es podran reunir de forma extraordinària sempre que alguna de les parts ho sol·liciti.
CLÀUSULA ONZENA. Règim econòmic de la gestió de l'equipament
En cas que l’adjudicatari sigui una entitat sense afany de lucre, aquesta, en l'exercici de
les seves responsabilitats en el control econòmic i financer de la gestió de l'equipament,
s'haurà d'ajustar als models del Reial decret 776/1998, de 30 d'abril on s'aproven les normes
d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense afany de lucre i les
normes d'informació pressupostària d'aquestes entitats, que haurà d'incloure el que està
previst a les obligacions que es descriuen a les clàusules administratives al respecte.
Al marge de les activitats socioculturals a què es destinen les instal·lacions de l’Ateneu,
l’adjudicatari podrà llogar algun espai per a altres activitats en benefici de tercers (festes
d’aniversari, festes de grups, lloguer per a assaig a altres grups no vinculats a l’adjudicatari
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i que siguin d’altres poblacions, etc.) de manera que aquests ingressos podran nodrir el
pressupost ordinari de l’entitat i ser destinats als objectius propis de la mateixa.
CLÀUSULA DOTZENA. Manteniment de l’edifici
1. Amb els límits establerts en l’apartat 2., l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat es
compromet a assumir el manteniment i serveis de l’edifici de l’Ateneu respecte als següents
conceptes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Subministrament elèctric
Subministrament d’aigua
Manteniment de l’ascensor
Manteniment del muntacàrregues
Manteniment del sistema de detecció automàtica i alarma contra-incendis
Manteniment del sistema de seguretat anti-intrusió
Connexió a la central receptora d’alarmes
Desinfecció de rosegadors
Manteniment de la climatització
Neteja periòdica de les zones de pas i WC de l’equipament
Manteniment i quota de les línies telefòniques de l’ascensor i alarma contra-incendi
Assegurança del continent i contingut propi de l’edifici (queda exclòs el contingut
propietat del concessionari)
m) Les reparacions necessàries de les instal·lacions objecte de concurs que siguin
imputables a una deficiència anterior a la cessió
n) En el cas d’obres de manteniment i millora de l’edifici, es consensuaran entre
ambdues parts abans de tirar-les endavant

Qualsevol altre aspecte no recollit en el llistat anterior serà assumit per l’adjudicatari.
2 S’ajunta al present Plec l’ANNEX I Despeses de manteniment, on s’expressa la mitjana
de despesa corresponent als conceptes de les lletres a) i l) anteriors. L’Ajuntament estarà
obligat a satisfer les despeses corresponents als esmentats conceptes fins un import màxim
que representi l’aplicació dels increments de tarifes aplicables, i un augment de consums
del 10% sobre les mitjanes esmentades.
CLÀUSULA TRETZENA. Drets i obligacions de l’adjudicatari
1. Drets:
a) Percebre les contraprestacions econòmiques previstes en el present plec i a la seva
revisió en els termes establerts
b) Utilitzar els béns de domini públic necessaris per al servei
c) Utilitzar les instal·lacions per a altres activitats no previstes o extraordinàries sempre
que no distorsionin l'activitat normal de l'equipament, i es comuniquin amb la
suficient antelació a l’Ajuntament
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d) Nomenar un interlocutor amb l’Ajuntament
e) Percebre subvencions d'altres administracions públiques o organismes, si escau.
2. Obligacions
L’adjudicatari està obligat a:
a) Prestar els serveis definits en les clàusules 7, 8 i 9 del present plec de clàusules
reguladores del concurs.
b) Mantenir en bon estat les instal·lacions així com les obres, els béns i mitjans auxiliars
aportats per l'Ajuntament.
c) Sufragar les següents despeses:
I.

Les de caràcter tributari que poguessin
desenvolupada o amb ocasió d'aquesta.

II.

Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta gestió
de la instal·lació i dels serveis que s'acordin.

III.

Les de conservació i manteniment ordinari (petites reparacions) de l'edifici i
instal·lacions.

IV.

Les que la programació origini, a excepció d’aquelles que, d’acord amb
l’últim paràgraf de l’article 9.4 d’aquest plec, es puguin incorporar en un
conveni de col·laboració.

V.

Les de drets d’autor.

d) Admetre a qualsevol persona que compleixi
reglamentàriament en la utilització del servei.

produir-se

els

per

requisits

l'activitat

establerts

e) Tenir cura del bon ordre del servei, podent dictar les oportunes instruccions.
f) Respondre de tots els danys i perjudicis que es derivin del funcionament del servei,
ocasionats tant a tercers com a l'Ajuntament o al personal depenent d'ell.
g) No alienar els béns que hagin de revertir a l'Ajuntament, ni gravar-los.
h) Informar anualment a l’Ajuntament del funcionament del servei i de les instal·lacions
al seu compte, així com també dels comptes d'explotació i de la situació patrimonial
en relació amb la gestió del servei.
Documentació que caldrà presentar anualment a la Comissió de Seguiment,
d’acord amb la clàusula 10 d’aquest plec:
-

Memòria de gestió comprensiva del curs.
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-

Compte d'explotació i balanç de situació tancats.
Projecte per al curs vinent i pressupost.

i) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i higiene en el treball.
j) Obtenir de l'Ajuntament autorització expressa per a la realització d'obres de
reparació menor o conservació i manteniment de l'edifici i de les instal·lacions.
k) Advertir a l’Ajuntament de qualsevol deteriorament o avaria de les instal·lacions o de
l’edifici.
l) Complir amb la normativa reguladora del servei de recollida selectiva de residus i de
la deixalleria municipal aprovada per l’Ajuntament.
m) Vetllar per l’optimització i racionalitat del consum energètic de les instal·lacions.
n) Garantir que els usuaris i usuàries disposin de tota la informació pertinent sobre el
funcionament de l'equipament, i que siguin atesos de manera adequada.
o) En cas que les instal·lacions siguin el marc de celebració de festes, ja siguin a
iniciativa de l’adjudicatari o per lloguer puntual a tercers per a aquesta activitat,
vetllar pel consum responsable de begudes alcohòliques per a persones adultes i
evitar consums excessius que perjudiquin o puguin perjudicar la salut dels usuaris o la
bona convivència dins de les instal·lacions i sobretot amb el veïnatge de l’Ateneu.
p) Acreditar la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, i una
pòlissa d'accidents per aquelles activitats que l’adjudicatari organitzi directament,
que haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament amb caràcter
previ a la formalització del conveni.
q) Acomplir totes les normes de seguretat i emergència quan es desenvolupin activitats
amb públic, espectacles o reunions.
r) Establir conjuntament amb l'Ajuntament l'aforament de l'equipament respectant el
Pla de Seguretat i Emergència.
s) En cas que l’adjudicatari disposi de socis o adherits, oferir fins a un 2% de carnets de
soci, de forma gratuïta, a persones desfavorides. Aquestes persones seran
seleccionades a través del criteri dels Serveis Socials i els permetrà gaudir dels
avantatges i descomptes dels socis o adherits a l’entitat adjudicatària, si n’hi han.
Aquests avantatges tindran una durada d’un curs prorrogable.
t) Organitzar activitats populars durant les Festes Majors del municipi i assistir a les
reunions de la Coordinadora Cultural o d’altres reunions que puguin sorgir per
organitzar les activitats festives i culturals del municipi.
CLÀUSULA CATORZENA. Potestats i obligacions de l'Ajuntament
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1. Potestats
a) Controlar i supervisar el correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions
objecte de concurs. A aquest efecte, l'Ajuntament pot inspeccionar el servei, les
obres, les instal·lacions i els locals; així com tota la documentació relacionada amb
la concessió.
b) Utilitzar els béns i instal·lacions objecte del present conveni per a la realització
d'activitats culturals, educatives o socials, sempre i quan no sigui possible realitzar-les
en cap altre espai municipal i també sigui possible d'acord amb el calendari
d'activitats ja programades per l’adjudicatari, sense que en cap cas suposin
suplantació ni competència amb les activitats que organitzi l’adjudicatari.
c) Si aquestes activitats són considerades d'interès públic, tindran prioritat sobre la
programació prevista sempre que l'Ajuntament comuniqui a l'entitat gestora la
necessitat d'habilitar els horaris i serveis corresponents amb una antelació mínima de
30 dies, o bé sense cap antelació quan quedin afectades per algun Pla
d'Emergències. L'entitat gestora, quan estableixi compromisos amb els respectius
usuaris o usuàries haurà de fer constar què, si bé els compromisos s'adopten en ferm,
aquests es podran veure alterats per causes d'interès públic establertes per
l'Ajuntament.
d) Extingir el conveni per qualsevol de les causes previstes a l'ordenament jurídic.
2. Obligacions
a) Satisfer a l’adjudicatari les prestacions econòmiques derivades d’aquest concurs en
la quantia i els termes convinguts.
b) Satisfer a càrrec directe de l’Ajuntament el cost dels serveis i reparacions detallats
en la Clàusula dotzena d’aquest plec de clàusules.
c) En cas de resultar una entitat sense afany de lucre, atorgar a l’adjudicatari la
protecció i col·laboració tècnica i jurídica adequada per tal que pugui prestar el
servei degudament.
d) Posar a disposició de l’adjudicatari els béns i les instal·lacions en la forma
convinguda.
e) Compensar a l’adjudicatari quan les modificacions que acordi l'Ajuntament per
raons d'interès públic afectin al règim econòmic del conveni de manera que es
mantingui l'equilibri dels supòsits econòmics considerats com a bàsics en
l'atorgament del conveni. En cas que l'Ajuntament dictés acords respecte al
desenvolupament del servei que no tinguin transcendència econòmica,
l’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per raó dels mateixos.
f) Indemnitzar a l’adjudicatari pels danys i perjudicis que li ocasioni l'assumpció directa
de la gestió del servei quan es produeixi per motiu d'interès públic que determini
l'assumpció directa del servei per l'Ajuntament.
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g) Informar a l'adjudicatari de totes aquelles subvencions i ajuts econòmics que facilitin
el compliment dels seus compromisos.
h) Canalitzar cap a l'adjudicatari tota aquella informació que pugui ser d'interès per
als seus membres
CLÀUSULA QUINZENA. Recursos humans
L’adjudicatari haurà de presentar en el seu projecte de gestió una proposta d'organització
interna que especifiqui: la composició de l'equip, les funcions, les tasques i els horaris a
realitzar, tenint en compte que s'ha de garantir com a mínim el personal necessari i suficient
per a la realització de tots els serveis derivats del conveni.
La selecció de les persones que realitzin les tasques anirà a càrrec de l’adjudicatari.
CLÀUSULA SETZENA. Incompliments del conveni
A continuació es detallen els casos d'incompliment greu i molt greu que formen part de la
Clàusula Dinovena “Causes d’extinció”.
Es consideraran incompliments greus:
a) L'incompliment greu de les obligacions essencials derivades del conveni que afectin
la continuïtat i la regularitat del servei; i els drets dels usuaris i els interessos municipals.
b) Aquelles actuacions que per negligència produeixin perjudicis als usuaris de les
activitats, i als interessos de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
c) El cobrament inadequat de les prestacions als usuaris.
d) La desobediència per part de l’adjudicatari de les disposicions de l’Ajuntament de
Torrelles de Llobregat sobre la conservació de les instal·lacions quan posi en perill la
prestació del servei o la seguretat dels usuaris.
e) Les que causin lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos legítims dels usuaris.
f) L’incompliment sense justificació als requeriments raonats que efectuï l'Ajuntament,
o la seva inobservança.
g) L’incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social
que siguin d’obligació de l’adjudicatari.
h) L'ús indegut i continuat de les instal·lacions per a qualsevol activitat que no estigui
directament relacionada amb l'objecte del conveni.
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Es consideraran incompliments molt greus:
a) L'incompliment molt greu de les obligacions essencials derivades del conveni que
afectin a la continuïtat i a la regularitat del servei; i als drets dels usuaris i als interessos
municipals.
b) La interrupció en la prestació del servei per causes que siguin imputables a
l’adjudicatari.
c) Cedir a tercers els drets i obligacions derivats del present conveni.
d) L’incompliment sense justificació als requeriments raonats que efectuï l'Ajuntament,
o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del
contracte.
e) Incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat
Social que siguin d’obligació de l’adjudicatari.
CLÀUSULA DISSETENA. Procediment d’adjudicació
A) Òrgan de Contractació
L'òrgan competent per efectuar la present contractació, de conformitat amb la
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, serà el Ple, que aprovarà
la convocatòria i l’adjudicació del concurs.
Els tràmits posteriors a la convocatòria i anteriors a l’adjudicació correspondran a
l’Alcalde.
B) Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en prohibicions de
contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
C) Presentació de l'Oferta
Les oferta es presentaran a l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, en horari d'atenció al
públic, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de
licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Les ofertes podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Quan l'oferta s'enviï per correu, l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de
l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de
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l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de
l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom del candidat.
L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant
diligència estesa en el mateix pel Secretari municipal. Sense la concurrència de tots dos
requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació amb
posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l'anunci de licitació. En tot
cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la
documentació, aquesta no serà admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir, a més, els
requisits establerts en la disposició addicional Setzena Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La presentació d'una oferta suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de les
clàusules del present Plec.
L'oferta es presentarà en dos sobres tancats, signats pel candidat i amb indicació del
domicili a l'efecte de notificacions, en els quals es farà constar la denominació del sobre
i la llegenda «Oferta per l’adjudicació de la concessió administrativa d'ús privatiu del bé
de domini públic Ateneu Torrellenc». La denominació dels sobres és la següent:
-

Sobre «A»: Documentació Administrativa
Sobre «B»: Projecte Tècnic

Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades,
conforme a la Legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada
dels mateixos:
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SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a)

Documents que acreditin la personalitat jurídica i capacitat d’obrar de l'empresari

L'aportació de la documentació establerta a l'apartat primer de l'article 146 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, inclosa en el Sobre «A», se substitueixi per una
declaració responsable del licitador indicant que compleix amb les condicions establertes
legalment per contractar amb l'Administració.
El licitador al favor del qual recaigui la proposta d'adjudicació, haurà d'acreditar davant
l'òrgan de contractació, prèviament a l'adjudicació del contracte, la possessió i validesa
dels documents exigits.
Conforme al paràgraf quart de l'article 146 del citat Text Refós, en tot caso l'òrgan de
contractació, amb vista a garantir la bona fi del procediment, podrà recaptar, a qualsevol
moment anterior a l'adopció de la proposta d'adjudicació, que els licitadors aportin
documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser
adjudicatari del contracte.
En aquesta declaració s’inclourà la de no estar incurs en una prohibició per contractar de
les recollides en l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.
En el seu cas, la declaració responsable expressarà la data del seu reconeixement com
entitat sense afany de lucre.
Els documents exigibles al licitador, que podran reclamar- se per l’òrgan de contractació
en qualsevol moment, son:
- Per acreditar la capacitat d'obrar dels empresaris que fossin persones jurídiques,
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si
escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que
es tracti.
En el seu cas haurà de presentar tanmateix la documentació acreditativa dels
reconeixement del licitador com entitat sense afany de lucre.
- Per acreditar la capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals
d'Estats membres de la Unió Europea, acreditar la seva inscripció en el registre
procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la
presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin
reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
Per acreditar la capacitat d'obrar dels altres empresaris estrangers, amb informe de
la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina
Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
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- En el seu cas, la documentació acreditativa del seu reconeixement com entitat sense
afany de lucre.
b)

Acreditació de la representació.

La representació s’acreditarà fent-la constar en la declaració responsable.
La documentació que podrà exigir-se per l’òrgan de contractació serà:
- Còpia notarial del poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació.
- Si el candidat fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el
Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment.
- Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de representació, haurà
d'acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoniatge notarial
del seu document nacional d'identitat.
d) Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre's a la Jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera
directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al candidat.
SOBRE «B»
PROJECTE TÈCNIC
Inclourà
I Memòria on s’explicarà
a) Experiència de l’entitat en la gestió d’equipaments culturals o similars.
b) Arrelament de l’entitat en la tradició cultural del municipi.
c) Número de socis i/o adherits de l’entitat, seccions i/o àmbits d’actuació que
abasta.
d) Inventari del patrimoni material de caràcter cultural aportat.
e) Inventari del patrimoni immaterial de caràcter cultural aportat.
II Projecte de gestió i activitats
CLÀUSULA DIVUITENA. Adjudicació
A. Criteris d’adjudicació
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del concurs, seran els següents:
1.- Gestió del servei (50 punts):
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1.1.- Acreditació d’experiència en la gestió d’equipaments culturals o similars, 1 punt
per any d’exercici, fins a un màxim de 20 punts.
1.2.- Projecte social de dinamització amb propostes d’activitats que aniran a càrrec
del propi concessionari i que a criteri de la mesa puguin ser considerats com a
elements de qualitat del servei, fins a 30 punts.
2.- Arrelament i patrimoni material i immaterial de caràcter local (50 punts):
2.1.- L’arrelament en la tradició cultural del municipi, 1 punt per any de funcionament
al municipi, fins a un màxim de 10 punts.
2.2.- Fortalesa associativa, 1 punt per cada grup de cinquanta socis o adherits, fins a
10 punts.
2.3.- Aportació de patrimoni material de caràcter cultural, fins a 10 punts.
2.4.- Aportació de patrimoni immaterial de caràcter cultural, fins a 10 punts.
2.5.- Existència contrastada de seccions o àmbits de funcionament diferenciats que
abastin diferents apartats de la creació i pràctica cultural, 1 punt per secció o
àmbit, fins a un màxim de 10 punts.
B) Actuació de la Mesa de Contractació
Conformen la Mesa de contractació:
-

Sr. Ferran Puig Verdaguer, Alcalde de la Corporació, que actuarà com a
President de la Mesa.
Sra. Maria Roig Riera, Regidora de Cultura, que actuarà com a Vocal.
Sr. Miquel Yuste Botey, Regidor d’Hisenda, que actuarà com a Vocal.
Un tècnic expert designat per l’Alcaldia, que actuarà com a Vocal.
Sr. Albert Díaz Albiñana, Secretari-Interventor de la Corporació, que actuarà
com a Vocal.
Sra. Mari Carmen Castillo Moreno, administrativa de la Corporació, que
actuarà com a Secretaria de la Mesa.

Es podran designar substituts pels membres de la Mesa.
La Mesa de contractació es constituirà el cinquè dia hàbil després de la finalització del
termini de presentació de les proposicions, a les 11 hores. Qualificarà la documentació
administrativa continguda en els Sobre «A».
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador
corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació
presentada.
Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del sobre «B».
Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants informes
tècnics consideri precisos, per a la seva valoració conforme als criteris i a les
ponderacions establertes en aquest Plec.
La Mesa procedirà a la valoració de les ofertes presentades, aixecant la corresponent
Acta.
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C. Adjudicació i formalització
En el termini màxim d’1 mes des de la finalització del termini de presentació d’ofertes,
l’Alcalde formularà la proposta d’adjudicació, que serà sotmesa al primer Ple que es
realitzi.
L’adjudicació es formalitzarà en document administratiu en el termini de deu dies des
de la notificació de l’adjudicació a l’adjudicatari.
Podrà aixecar-se a escriptura pública a requeriment de qualsevol de les parts.
CLÀUSULA DINOVENA. Causes d’extinció
Aquesta concessió es podrà extingir per les següents causes:
-

La finalització de la seva durada i, en el seu cas, del termini de pròrroga.
Per mutu acord de les parts.
Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat de la concessió.
Per incompliment molt greu o incompliment greu reiterat de les seves obligacions
per part del concessionari, d’acord amb la Clàusula 1setzena d’aquest plec de
clàusules.
Per qualsevol de les causes establertes a la Llei.

CLÀUSULA VINTENA. Reversió
Un cop extingida la gestió de l’equipament per qualsevol de les causes previstes, revertiran
a l’Ajuntament el servei i tots els béns inventariats a la documentació del lliurament de
l’obra i instal·lacions afectades inicialment a aquest, així com el conjunt de les millores
realitzades en les instal·lacions.
La situació de conservació i funcionament dels béns i instal·lacions objecte de la reversió,
tant la que correspon al concessionari com la que correspon al propi ajuntament, haurà
de ser l’adequada per garantir la continuïtat en la prestació del servei.
L’Ajuntament, en el termini de dos mesos amb anterioritat a la reversió, adoptarà les
disposicions corresponents per tal que el lliurament dels béns es verifiqui en les condicions
convingudes, i informarà de les reparacions necessàries que hagi d’efectuar el
concessionari al seu càrrec (i que no siguin les que hagi de fer el propi Ajuntament, d’acord
amb la clàusula dotzena d’aquest plec de condicions), per tal de mantenir-les en les
condicions adequades.
La reversió de tots els béns i instal·lacions afectats al servei s’haurà de realitzar lliure de
qualsevol tipus de càrrega o gravamen.
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CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Publicitat dels plecs i de la licitació
L’anunci de licitació es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat:
https://www.torrelles.cat/seu-electronica/informacio-oficial/perfil-del-contractant
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Interpretació i jurisdicció
L’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereix el seu compliment. L’òrgan de contractació podrà
modificar, per raons d’interès públic, els contractes, acordar la seva resolució i determinar
els efectes d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en
la Llei 3/2011 de 3 de novembre reguladora del contractes del Sector Públic i pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques. Els acords que dicti l’òrgan de contractació
en l’execució de les seves prerrogatives, modificació i resolució seran immediatament
executius. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució
i efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació
competent i els seus acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin
fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu de conformitat
amb allò previst a la legislació contenciosa administrativa, això sens perjudici que els
interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició.
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ANNEX I
ESTIMACIO DE LES DESPESES DE MANTENIMENT DE L'ATENEU TORRELLENC A CARREC DE L’AJUNTAMENT
ATENEU TORRELLENC DESPESES SERVEIS I SUBMINISTRES ANYS 2017
SERVEI

MANTENIMENT
ANUAL

CONTRACTISTA

Aigua

AIGÚES DE BARCELONA

Electricitat

Endesa Energia S.A. unipersonal

Telefonia fixa (alarma i ascensor)

Telefónica de España, S.A.U

Clima

SERVEIS COMARCALS

COST ANUAL

MANTENIMENT

TRIMESTRAL

AVARIES

CONSUM

PREU ANUAL
AMB IVA

695,52 €

695,52 €

25.570,25 €

25.570,25 €

756,50 €

756,50 €

4.464,43 €

4.464,43 €

498,52 €

1.727,35 €

Generador elèctric
Ascensor (manteniment preventiu i
correctiu mensual)

ASZEND S.L.U

1.228,83 €

Muntacàrregues ENIER MPH-1200

ASZEND S.L.U

378,83 €

378,83 €

Ascensors (inspecció periòdica
reglamentaria cada dos anys)
pagament factura 20/09/2016

ECA Entitat col·laboradora de
l'Administració SL Unipersonal

147,23 €

147,23 €

Màquina elevadora GENIA (Ateneu)

Liftisa

254,10 €

254,10 €

CIM KOSMOS

483,36 €

PCI KOSMOS

866,74 €

SCENIC TEA 3

1.361,25 €

1.361,25 €

338,80 €

338,80 €

3.713,36 €

3.713,36 €

Sistema de seguretat intrusió amb
connexió central receptora (intrusióincendis)
Sistemes de protecció contra
incendis (extintors, BIES, detecció
d'incendis i maniobra taló tallafoc)
Teló Tallafocs, les grades (greixar i
revisar mecànicament) i 6 motors de
l'escenari (llums i decorats)
Tractament de desratització,
desinfeccions i desinsectacions
Assegurança de l'edifici

WILL-KILL
FERRER Y OJEDA CORREDURIA
DE SEGUROS S.L.

1.338,26 €

437,56 €

920,92 €

1.434,12 €

3.639,12 €

TOTAL cost manteniment anual

43.967,66 €

ESTIMACIO DE DESPESES ATENEU TORRELLENC A CARREC DE L’ADJUDICATARI
2014
NÒMINA CONSERGE

2015

2016

2017

13.304,00 €

15.607,00 €

15.638,04 €

16.648,47 €

971,98 €

1.334,00 €

876,53 €

387,00 €

MATERIAL TÈCNIC

2.515,43 €

825,60 €

3.937,72 €

1.600,00 €

MATERIAL DIVERS

1.146,48 €

138,47 €

588,49 €

120,00 €

PROPAGANDA/IMPREMTA/WEB

403,00 €

498,90 €

878,90 €

2.209,00 €

MATERIAL OFICINA

293,00 €

422,59 €

441,61 €

380,00 €

REPARACIONS I MANTENIMENT

NETEJA (set-des2017)

2.660,00 €

CONSTRUCCIÓ WC SALA 3

5.958,00 €
18.633,89 €

18.826,56 €
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28.319,29 €

24.004,47 €

ANNEX II
PLÀNOLS DE L’EDIFICI MUNICIPAL DE L’ATENEU OBJECTE DE CESSIÓ
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