Servei Jurídico Administratiu

ACTE D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL CONCURS DE
PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE
L’AVANTPROJECTE DE LA BIBLIOTECA I ARXIU MUNICIPAL PER ALS
AJUNTAMENTS DE CALAF I GELIDA (2 LOTS)

Promotor
Núm. d’expedient

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes
i Patrimoni Arquitectònic
2021/1324

Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). Aquest
article assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu
l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
Calaf és un municipi de la comarca de l’Anoia, de 3.535 habitants (a 1 de gener de
2019), que limita amb els termes de Calonge de Sagarra i Sant Pere Sallavinera al
nord, els Prats de Rei a l’est, Sant Martí Sesgueioles al sud i Pujalt a l’oest.
Actualment Calaf no disposa de biblioteca adscrita a la Xarxa de Biblioteques
Municipals de Diputació de Barcelona. No obstant, el municipi disposa des de l’any
1997 d’una biblioteca situada en un institut d’ensenyament secundari. Tot i estar
situada a l’interior de l’institut es considera biblioteca pública i està oberta a tothom.
L’espai de biblioteca té una superfície de 85 m2 útils, disposa del serveis bàsics de
biblioteca pública com el préstec i l’accés a internet i s’hi duen a terme activitats com el
club de lectura i exposicions.
El seu fons i espais són insuficients per a oferir adequadament servei al municipi.
Aquests dèficits fan necessària la construcció d’una nova biblioteca per tal de cobrir
correctament les necessitats de servei bibliotecari de Calaf.
El Mapa de Lectura Pública de Catalunya estableix la possibilitat de crear biblioteques
filials en els municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, com és el cas de Calaf.
Com la biblioteca actual no reuneix les característiques mínimes per cobrir
adequadament les necessitats del municipi, l’Ajuntament ha decidit donar un pas més
enllà i crear una nova biblioteca en l’emplaçament on antigament estava la caserna de
la Guardia Civil.
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Pel que fa a l’Arxiu Municipal de Calaf, que està adscrit a Secretaria de l’Ajuntament i
fa les funcions d’arxiu històric i administratiu, es troba actualment ubicat en l’última
planta de l’edifici de l’Ajuntament i compta amb un despatx, una sala de consulta i un
dipòsit d’uns 86m2.
D’una banda aquests espais de dipòsit requeririen una reforma per adaptar-los a les
condicions bàsiques de conservació i seguretat, al mateix temps els espais de gestió
també s’haurien de replantejar i redimensionar per adaptar les prestacions a les
necessitats del servei.
D’altra banda, l’Arxiu Municipal de Calaf destaca per l’important fons històric amb uns
15ml de documentació dels segles XIV fins al XVIII. Aquest volum i la seva diversitat
de documentació històrica el fa singular entre els municipis d’aquestes mides. Una
altra característica són els 37ml dels fons no municipals i que hi ha la voluntat
municipal de captar nous ingressos de fons privats de l’àmbit municipal. Es calcula que
amb això es podria doblar la documentació actual d’aquests fons no municipals.
Per tot l’exposat l’ajuntament es planteja encabir el nou Arxiu Municipal en el mateix
edifici que la nova Biblioteca Pública, per garantir un correcte funcionament i poder
assumir el creixement de la documentació dels propers anys.
Gelida és un municipi de la comarca de l’Alt Penedès, de 7.533 habitants (a 1 de gener
de 2019), que limita amb els termes de Sant Llorenç d’Hortons al nord, Castellví de
Rosanes i Corbera de Llobregat a l’est, Cervelló al sud i Subirats i Sant Sadurní
d’Anoia a l’oest.
Actualment Gelida no disposa de biblioteca adscrita a la Xarxa de Biblioteques
Municipals de Diputació de Barcelona. No obstant, el municipi disposa d’una petita
sala de lectura inaugurada l'any 1988 i situada a l'edifici històric del Centre Cultural (C/
Major, 51), molt a prop de l’Ajuntament de Gelida i d’altres equipaments i serveis
públics. Aquesta sala, anomenada Biblioteca Jaume Vila i Pascual té una superfície de
185m2, distribuïts en dues plantes: la secció d'adults a la planta baixa i la secció
infantil a la primera. Tot i la seva cèntrica ubicació, els recursos de la Biblioteca Jaume
Vila i Pascual (superfície, personal, horari, etc.) són insuficients per donar cobertura de
servei a tot el municipi i adaptar-se a la gran diversitat de necessitats informatives i
culturals de la població.
Pel que fa a l’arxiu municipal, actualment el dipòsit, situat a la planta baixa de
l’ajuntament, està pràcticament ple, quedant documentació mal instal·lada per culpa de
la falta d’espai. L’ajuntament necessita mantenir aquest dipòsit com a arxiu
administratiu i es planteja la voluntat de construir el nou arxiu municipal al mateix
edifici que la nova biblioteca, per tal de poder assumir el creixement de la
documentació en el proper anys.
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La proposta per a cada Ajuntament és la següent:
Calaf:
El programa funcional corresponent a la biblioteca i a l’arxiu municipal, han estat
elaborats per la Gerència de Serveis de Biblioteques i per l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona, i queda recollit als documents: “Programa
funcional Biblioteca 1 d’octubre de Calaf. Abril 2019” i “l’Informe sobre les àrees de
l’arxiu municipal de Calaf. Juliol 2020”.
La nova biblioteca disposarà d’una superfície total de programa de 600m2, equivalents
aproximadament a 780m2 construïts. L’arxiu disposarà d’una superfície total de
programa de 138m2, equivalents a 180m2 construïts. Els dos equipaments poden
compartir espais com l’àrea de recepció i la sala polivalent, però han de poder
funcionar de forma independent i en horaris diferents.
L’emplaçament de la nova biblioteca i arxiu municipal és el solar que actualment
ocupen les antigues dependències de la caserna de la Guardia Civil, situat entre els
carrers Francesc Casajoana, el carrer Sallavinera i el carrer d’Antoni Martí Morera.
Aquest solar té una superfície de 1.650m2 i presenta un lleu desnivell de nord a sud.
Actualment el solar està ocupat per l’antic edifici de la caserna de la Guardia Civil que
caldrà enderrocar previ a la nova construcció. Aquest projecte d’enderroc formarà part
del projecte executiu a redactar.
El projecte inclourà la urbanització del Carrer Sallavinera i de l’espai lliure del carrer
d’Antoni Martí Morera que queda al davant de la parcel·la.
Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament amb data 25
de gener de 2006, la finca on es proposa fer la nova biblioteca i arxiu municipal està
qualificada amb Clau 3 Sistema d’Equipaments Comunitaris.
El nou edifici contindrà les següents àrees: zona d’acollida i promoció, zona general,
zona infantil i zona de treball intern, corresponents a la biblioteca; espais de treball,
sala de consulta i dipòsits documentals, corresponents a l’arxiu i les zones logístiques i
de circulació necessàries per al funcionament dels dos equipaments.
La voluntat municipal és que la proposta sigui un equipament sostenible i fàcil de
gestionar amb pocs recursos. Ben integrada i que tingui present la urbanització de
l’entorn immediat de la parcel·la, resolent els accessos a l’edificació i creant espai
públic de qualitat.
Gelida:
El programa funcional corresponent a la biblioteca i a l’arxiu municipal, ha estat
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elaborat per la Gerència de Serveis de Biblioteques i l’Oficina de Patrimoni Cultural de
la Diputació de Barcelona, i queda recollit al document “Programa funcional Biblioteca
Jaume Vila. Juliol 2020” i “Informe sobre les necessitats d’espai de l’arxiu municipal de
Gelida. Octubre 2020”.
La nova biblioteca disposarà d’una superfície total de programa de 900m2, equivalents
aproximadament a 1.170m2 construïts. L’arxiu disposarà d’una superfície total de
programa de 220m2, equivalents aproximadament a 290m2 construïts. Els dos
equipaments poden compartir espais com l’àrea de recepció i la sala polivalent, però
han de poder funcionar de forma independent i en horaris diferents.
D’altra banda, l’edifici ha d’incorporar un aparcament exterior d’unes 15 places (1 cada
100m2 construïts), i un espai públic que faci les funcions de plaça-mirador.
L’emplaçament de la nova biblioteca i arxiu municipal és el solar que actualment
ocupa, de forma parcial, un aparcament públic situat entre els carrers Àngel Guimerà i
Camí Vell de l’Estació. Aquest solar té una superfície de 1.497 m2.
La situació és molt cèntrica, al casc antic del municipi, molt prop de la plaça de
l’església i a només 300m de l’Ajuntament i de la biblioteca actual. Aquest solar
presenta un fort desnivell topogràfic en sentit transversal i la seva posició elevada fa
que tingui magnífiques vistes a les muntanyes de Montserrat i a la plana del Penedès.
Gelida, a causa dels grans desnivells que hi ha al municipi, disposa de pocs espais
públics plans. És per això que, el nou equipament, hauria d’aprofitar el desnivell del
solar per fer un edifici amb la coberta a la cota del carrer Àngel Guimerà, que pugui
servir com a plaça i mirador. S’adjunta esquema possibles nivells.
La normativa urbanística vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gelida,
segons el qual els terrenys on es proposa fer el nou equipament estan qualificats de
Reserva d’equipaments.
El nou edifici contindrà les següents àrees: zona d’acollida i promoció, zona general,
zona infantil i zona de treball intern, corresponents a la biblioteca; espais de treball,
sala de consulta i dipòsits documentals, corresponents a l’arxiu i les zones logístiques i
de circulació necessàries per al funcionament dels dos equipaments.
Cal preveure la possibilitat d’executar l’obra en dues fases. A la primera es faria la
biblioteca, l’envolupant de l’arxiu i la plaça i, a la segona fase s’acabaria l’arxiu per dins
i es faria l’aparcament exterior.
La voluntat municipal és que la proposta sigui un equipament sostenible i fàcil de
gestionar amb pocs recursos. Ben integrada en un entorn de casc antic i que tingui
present la urbanització de l’entorn immediat de la parcel·la, resolent els accessos a
l’edificació i creant espai públic de qualitat.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 417cfab90f6653708527 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 4

Servei Jurídico Administratiu

L’objecte d’aquest servei és la redacció de dos avantprojectes, un referent a la
biblioteca i arxiu municipal per l’Ajuntament de Calaf i un altre referent a la
biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de Gelida, a contractar per lots,
servei promogut pel Servei d’Equipaments i Espai Públic, i l’adjudicació es farà mitjançant
un concurs de projectes amb intervenció de jurat.
Aquest concurs és conseqüència de la concessió d’uns recursos tècnics aprovats
mitjançant Decrets de la Diputació de Barcelona de dates 4 de juny de 2020, que es va
aprovar en el marc del règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de
l’any 2020.
Atès l’anterior, es fa necessària la contractació dels treballs esmentats per satisfer les
necessitats indicades.
D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP, les entitats del sector públic no poden
subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus
fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, s’ha de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme al President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb l’apartat 4.1.1.a) de la Refosa 1/2020,
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14600, de 16 de desembre de 2019,
publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019.
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i
es dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona,
DISPOSO:
•

que s’iniciï l’expedient de contractació del concurs de projectes amb intervenció de
jurat per a la selecció d’una proposta amb caràcter d’avantprojecte de la biblioteca
i arxiu municipal per als Ajuntaments de Calaf i Gelida (2 Lots).

•

que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com la
resta de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat.
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