
 

 

 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL “COWORKING AVINYONET DE 

PUIGVENTÓS” 

 

L’ajuntament d’Avinyonet de Puigventós pretén habilitar un espai per  empresaris i 

emprenedors i així fomentar l’ocupació i les iniciatives empresarials. 

L’ajuntament d’Avinyonet de Puigventós posa a disposició l’edifici de la biblioteca 

municipal ubicada a la Plaça Pintor Sibecas, 4, però en conservarà les facultats de tutela, 

policia i de fixació de les normes bàsiques d’organització tal i com es detalla en el 

present reglament. 

I.- DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 1.- Objecte 

El present reglament té per objecte regular el funcionament del “Coworking Avinyonet 

de Puigventós” i de les seves instal·lacions. 

Art.2.- Definició 

El  “Coworking Avinyonet de Puigventós” és una acció impulsada per l’ajuntament 

d’Avinyonet de Puigventós, pel foment de la creativitat, la interacció i la col·laboració 

entre professionals, essent el seu objectiu principal el d’oferir un espai de treball 

compartit per emprenedors i empresaris que iniciïn el seu projecte, fomentar la 

creativitat per impulsar noves iniciatives i promoure la col·laboració entre professionals 

possibilitant compartir idees i projectes. 

Art. 3.- Descripció de les instal·lacions 

Per tal d’aconseguir els objectius abans esmentats l’Ajuntament d’Avinyonet de 

Puigventós cedirà temporalment la planta 1a i 2a de l’edifici de la biblioteca municipal 

ubicada a la Plaça Pintor Sibecas, 1 que conforma dos espais oberts on a la planta 1a 

s’hi poden ubicar diferents punts de treball i a la planta baixa s’hi poden organitzar 

actes, exposicions i reunions per part dels beneficiaris i sempre i quan aquest espai no 

s’hagi d’utilitzar per actes o activitats organitzades per l’Ajuntament. 

La instal·lació contarà amb els següents serveis: 

 

 Connexió a internet. 

 Subministrament elèctric. 

 Aigua. 

 Aire condicionat. 

 Calefacció (bomba de calor). 

 Lavabos.  

 Neteja 



 

Art. 4.- Beneficiaris 
 

Podran beneficiar-se d’aquest centre i dels seus serveis, totes aquelles persones físiques 

o jurídiques amb un projecte empresarial o altre projecte que fomenti l’ocupació o posi 

en valor el nostre municipi. 

 

Aquest projecte haurà d’esser acceptat per una comissió de valoració. 

 

Art.5.- Comissió de Valoració 

 

Mitjançant resolució d’alcaldia es crearà una comissió de valoració que serè 

l’encarregada d’avaluar que els projectes que es presentin compleixin les finalitats de 

foment de l’ocupació, posada en valor del municipi. 

 

La Comissió de valoració estarà integrada per: 

 

 Per l’alcalde o regidor en qui delegui. 

 Dos regidors. 

 El secretari de la corporació. 

 

Així mateix serà requisit indispensable per a la seva admissió: 

 

 Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries tant amb 

l’administració local com a l’administració tributària i de la Seguretat Social. 

 

 No estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat o d’incapacitat per a 

contractar amb l’administració previstes en la legislació vigent. 

 

II.- PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ DE LES SOL.LICITUDS 

Art.5.- Peticions 

L’Ajuntament farà una convocatòria pública via web municipal i taulell d’anuncis per 

tal que totes aquelles persones que puguin ser beneficiàries puguin presentar els seus 

projectes. 

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el registre general d’entrada, bé personalment 

bé via web municipal mitjançant el model normalitzat d’instància juntament amb tota la 

informació i documentació que es detalla a continuació: 

 Nom del projecte. 

 Dades personals de l’emprenedor i dels seus treballadors. 

 Forma jurídica de l’empresa. 

 Model de negoci. 

 Memòria descriptiva que contindrà com a mínim: 

o Objecte de l’activitat. 

o Mercat previst. 

o Pla de viabilitat. 

 Altres aspectes que considerin d’interès.  



 Certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries tant amb 

l’administració local com a l’administració tributària i de la Seguretat Social. 

 Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat 

o d’incapacitat per a contractar amb l’administració previstes en la legislació 

vigent. 

 

La presentació de la sol.licitud implica la plena acceptació de les condicions fixades en 

aquest reglament i les que específicament es puguin establir en la resolució d’alcaldia 

corresponent. 

 

L’Ajuntament podrà demanar l’ampliació de la informació aportada en aquells casos en 

què es consideri necessària aquesta informació addicional. 

 

Les sol.licituds s’estudiaran i resoldran per estricte ordre d’entrada en el registre 

general, de tal manera que un cop cobertes les places existents, els projectes que tot i 

complir amb els requisits establerts no hagin pogut tenir cabuda a l’espai “coworking” 

restaran en llista d’espera. 

 

Art.6.- Adjudicació 

La Comissió de Valoració serà l’encarregada d’avaluar els projectes presentats i elevarà 

la proposta de resolució corresponent a l’Alcaldia per tal que aquesta emeti la resolució 

corresponent. 

Contra aquesta resolució es podrà interposar els recursos pertinents. 

Art. 7.- Conveni particular 

Un cop aprovat el projecte per resolució d’alcaldia, es signarà un conveni entre el 

beneficiari i l’ajuntament on es regularan les condicions específiques de la cessió de l’ús 

de l’espai “coworking”. 

III.- PREUS, FIANÇA I DURADA 

 

Art. 8.- Preu 
 

Els preus a pagar pels beneficiaris seran els fixats el propi ajuntament en la corresponent 

ordenança fiscal i estiguin vigents en cada moment i s’hauran de satisfer durant els cinc 

primers dies de cada mes mitjançant ingrés al C/C que designi l’Ajuntament. 

 

L’Ajuntament procedirà al cobrament de les quantitats que resultin impagades pels 

beneficiaris, per via executiva, aplicant els recàrrecs i interessos que legalment siguin 

procedents. 

 

Art.- 9 Fiança 
 

Amb caràcter previ al gaudi de l’espai “coworking” el beneficiari haurà de constituir, 

per qualsevol mitjà admès en dret, una fiança equivalent a dues mensualitats. 

 



Aquesta fiança serà retornada al beneficiari un cop finalitzi l’ús i després de 

descomptar-li, en el seu cas, l’import de les reparacions que de la seva utilització se’n 

puguin derivar. 

 

Art.- 10 Durada 
 

Les autoritzacions es faran per períodes de 3 anys prorrogables i sempre i quan no hi 

hagin altres sol.licituds en llista d’espera, supòsit en el qual aquests tindran preferència. 

 

IV.- DRETS I OBLIGACIONS 

 

Art. 11.- Drets del beneficiari 
 

 Fer ús de l’espai, instal.lacions, serveis i equipament de l’espai “coworking” 

d’acord amb les prescripcions establertes en el present reglament i el conveni 

particular. 

Pel què fa a l’ús de la planta baixa, la seva utilització requerirà prèvia 

conformitat expressa de l’ajuntament per tal d’evitar que es puguin solapar actes 

o activitats dels beneficiaris i de l’Ajuntament. La sol.licitud d’ús s’haurà 

d’efectuar amb una antel.lació mínima d’una setmana a l’ús que es pretén. 

 L’explotació de l’activitat pròpia de l’empresa objecte de l’autorització, prèvia 

obtenció, en el seu cas, de les corresponents llicències administratives. 

 

Art. 12.- Obligacions del beneficiari 
 

 Ocupar l’espai atorgat sense poder cedir o traspassar per qualsevol mitjà aquest 

dret d’us. 

 Permetre que en qualsevol moment els representants de l’Ajuntament puguin 

inspeccionar l’espai. 

 Abonar el preu fixat per l’ajuntament en temps i forma. 

 Complir rigorosament les normes establertes en el present reglament així com  

aquelles relatives a la legislació laboral, fiscal, sanitària i de prevenció de riscos 

laborals vigents en cada moment així com les que resultin aplicables a la seva 

activitat. 

 Els beneficiaris no podran portar a terme cap tipus de d’obra o modificació de 

l’espai sense la preceptiva autorització de l’ajuntament, la qual s’haurà d’emetre 

per escrit prèvia sol.licitud. 

 Subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos derivats de 

l’ocupació. En aquest sentit l’Ajuntament no es fa responsable del material o 

equips que el beneficiari tingui en l’espai atorgat. 

 Acreditar anualment, amb certificats de les administracions pertinents, estar al 

corrent de les obligacions fiscals, laborals i legals en general. 

 Usar de forma diligent l’espai i les instal.lacions i en aquest sentit fer-ne un bon 

ús. 

 Fer-se càrrec dels desperfectes que s’ocasionin al local o mobiliari de l’espai 

“coworking” podent-se portar a terme l’execució subsidiària en cas 

d’incompliment. 

 Notificar a l’Ajuntament de qualsevol anomalia o funcionament irregular en 

l’espai “coworking”. 



 Sol.licitar l’ús de la sala ubicada a la planta baixa de l’espai coworking amb una 

antelació mínima d’una setmana. 

 El beneficiari no podrà designar el local municipal com a domicili social de 

l’activitat que desenvolupi. 

 Totes aquelles altres que s’estableixin en el conveni particular. 

 

Art. 12.- Obligacions i facultats de l’Ajuntament 
 

Mantenir les instal.lacions i els serveis oferts en l’espai “coworking” en condicions 

d’ús. 

 

No obstant això, i pel què fa a l’ús d’internet, la velocitat de descàrrega pot oscil·lar 

depenen de la companyia de serveis i per raons alienes a l’ajuntament, no essent 

responsabilitat seva l’existència de deficiències en aquests serveis. 

 

L’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones 

i coses causats pels beneficiaris, tenint en aquesta casos la condició de tercer. 

 

V.- HORARI I CALENDARI 

 

Art. 13.- Horari 
 

L’horari del “coworking” serà de dilluns a divendres de les 8:00h a les 20:00h i els 

dissabtes de 8:00h a 14:00h. 

 

Art. 14.- Calendari 
 

Les instal.lacions de “coworking” han de romandre tancades en les dates senyalades 

com a festius en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya i local del municipi 

d’Avinyonet de Puigventós. 

 

Excepcionalment es podrà autoritzar la realització d’activitats fora de l’horari i/o 

calendari sempre que s’hagi fonamentat adientment per part del beneficiari. 

 

VI.- RÈGIM DISCIPLINARI 

 

Art. 15.- Resolució de l’autorització 
 

Es podrà rescindir/revocar l’autorització en aquells supòsits en què el beneficiari no 

sigui respectuós amb les instal.lacions, no compleixi les resolucions emeses per 

l’Ajuntament, no compleixi amb les obligacions derivades del present reglament o del 

conveni particular o denoti mala convivència amb la resta d’usuaris. 

 

En el supòsit de rescissió/revocació, el beneficiari haurà de desallotjar l’espai cedit i 

deixar-lo lliure i expedit a disposició de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós dins 

del termini de 15 dies a comptar des de la notificació de la resolució sense dret a cap 

mena d’indemnització, podent-se portar a terme per part de l’Ajuntament mitjançant 

execució forçosa en cas d’incompliment. 

 

 



VII.- EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 

 

Art. 16.- Causes d’extinció 
 

 Revocació per motius d’interès públic degudament justificats. 

 Transcurs del període de temps pel qual s’ha atorgat. 

 Per impagament del preu. 

 Per renúncia del beneficiari. 

 Per la utilització de l’espai “coworking” per a finalitats diferents a les regulades 

a les presents bases i al conveni particular. 

 Per resolució judicial. 

 Per mort del titular. 

 Per qualsevol de les causes generals previstes en dret. 

 

En el supòsit de renúncia del beneficiari, aquest haurà de comunicar-ho abans de la 

última setmana de cada mes per tal de no tenir que pagar la quota del mes següent. 

 

VIII.- APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ, JURISDICCIÓ COMPETENT, 

NORMATIVA APLICABLE I VIGÈNCIA 

 

Art. 17.- Aplicació i interpretació 
 

La facultat d’aplicar i d’interpretar el present reglament i de resoldre qualsevol qüestió 

no prevista queda reservada expressament a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós. 

 

Art. 18.- Jurisdicció competent 
 

La cessió d’ús a què fa referència el present reglament té caràcter administratiu, 

sotmetent-se les parts per a totes les qüestions litigioses derivades de la interpretació i 

aplicació del reglament o del conveni particular a la jurisdicció del domicili de 

l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós amb expressa renúncia a qualsevol altre fur. 

 

Art. 19.- Normativa aplicable 
 

En tot allò no previst en el present reglament, s’aplicaran les normes de règim local que 

estiguin vigents i siguin d’aplicació en cada moment, en especial el Decret 179/1995, de 

13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, Decret 336/1988, 

de 17 d’octubre, del Reglament de patrimoni dels ens locals, i en el seu defecte, les 

normes de dret privat. 

 

Art. 20.- Vigència 
 

El present reglament entrarà en vigor i serà immediatament executiu al dia següent de la 

seva publicació íntegra en el BOP, i regirà en tant no s’acordi la seva modificació 

puntual o la seva derogació expressa. 

 

 

 

 

 



ANNEX I 

 

CONVENI TIPUS REGULADOR DE LES CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA 

D’OCUPACIÓ TEMPORAL D’ÚS PRIVATIU DE L’ESPAI COWORKING 

AVINYONET DE PUIGVENTÓS 

 

Avinyonet de Puigventós,     de                de 20       

 

REUNITS 

D’una banda, el senyor Josep Mª Bartolomé Foraster, alcalde president de l’Ajuntament 

d’Avinyonet de Puigventós actuant en nom representació d’aquest. 

 

D’altra banda, el Senyor/a ........................, amb DNI:...................i adreça ..................que 

actua en nom i interès propi i de la mercantil ......................... amb CIF:........................ 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per actuar i 

formalitzar el present conveni. 

 

EXPOSEN 

 

Que mitjançant acord de ple de data ............, l’ajuntament d’Avinyonet de Puigventós 

va aprovar el reglament de règim d’ús de l’espai “Coworking Avinyonet de 

Puigventós”. 

 

Que la Comissió de valoració, en sessió celebrada el dia ...................., ha valorat 

favorablement la sol.licitud presentada pel Sr/a..............................., la qual es considera 

que reuneix les condicions exigides per a poder ocupar un lloc a l’espai “Coworking 

Avinyonet de Puigventós”. 

 

Que mitjançant resolució d’alcaldia de data ................., s’ha atorgat llicència d’ocupació 

temporal d’ús privatiu del lloc núm.          de l’espai. 

 

Que per l’efectivitat de l’ocupació temporal d’ús privatiu, cal subscriure el present 

conveni regulador de les condicions d’ús. 

 

Que per tot l’anterior, les parts acorden subscriure el present conveni amb subjecció als 

següents, 

 

PACTES 

 

PRIMER.- L’objecte de l’autorització el constitueix l’ocupació temporal d’ús privatiu 

del lloc núm. XX de l’espai “Coworking Avinyonet de Puigventós”, el qual queda 

delimitat segons plànol adjunt. 

 

SEGON.- L’autorització atorgada tindrà una durada de .........., comptats des de la 

signatura del present conveni, i per tant finalitzarà el dia .........., tot i que podrà ser 



objecte de pròrroga de conformitat a allò establert a l’art. 10 del reglament de 

funcionament. 

 

TERCER.- Les obligacions del beneficiari són les establertes a l’art. 12 del reglament 

d’ús, i a més a més: 

 

 Exercir efectivament l’activitat durant la seva estada a l’espai “Coworking”. La 

no utilització de l’espai durant un període superior a 3 mesos donarà lloc a la 

revocació de la llicència. 

 

 Vetllar per la seguretat de l’espai “Coworking”. 

 

 Autoritzar i facilitar l’accés a l’espai “coworking” al personal autoritzat de 

l’ajuntament, per les seves activitats de neteja i manteniment de les 

instal.lacions. 

 

 Complir i seguir les disposicions del reglament de règim intern i acceptar les 

sancions que es puguin derivar del seu incompliment. 

 

 No manipular o emmagatzemar en l’espai cedit materials inflamables, tòxics, 

que causin males olors o de qualsevol tipus que suposin molèstia o perill per 

l’edifici o els seus ocupants. 

 

 El beneficiari es farà responsable, davant de terceres persones i altres 

administracions públiques de les conseqüències que es puguin derivar de 

l’activitat que desenvolupin. 

 

 Tenint en compte les característiques físiques de l’espai “coworking” sense 

separacions entre els diferents llocs de treball, queda sota la responsabilitat del 

beneficiari el respecte a la normativa de protecció de dades. 

 

 Els llocs de treball podran ser modificats per causes organitzatives o de 

qualsevol altre tipus, garantint en tot moment que el beneficiari tingui garantit el 

seu ús, previ avís amb 15 dies d’antel.lació. 

 

 Resten prohibides la realització d’activitats il·legals, contraries a l’ordre públic o 

de dubtosa legalitat suposant aquest fet causa de resolució del contracte. 

 

 El beneficiari declara expressament conèixer les normes del reglament intern de 

funcionament de l’espai “coworking”. 

 

QUART.- Els drets del beneficiari són els establerts a l’art. 11 del reglament d’ús, i a 

més a més: 

 

 Gaudir de l’ús privatiu del lloc de treball adjudicat, amb el seu mobiliari i 

instal.lacions, així com l’ús de la sala existent a la planta baixa prèvia 

autorització expressa de l’ajuntament de conformitat a allò establert al reglament 

d’ús. 

 



 Instar a l’ajuntament al compliment de les seves obligacions, formulant les 

queixes que consideri oportunes. 

 

 Utilitzar els espais d’ús comú. 

 

CINQUÈ.- l’Autorització serà revocada, a més a més de per les causes establertes a 

l’art. 16 del reglament d’ús, 

 

Per l’incompliment de les obligacions establertes en el present conveni i sempre prèvia 

audiència del beneficiari. 

 

SISÈ.- En els supòsits d’extinció de l’autorització per a qualsevol causa, es comprovarà 

l’estat de les instal.lacions en presència del beneficiari o causahavents en el seu cas a fi i 

efecte de la devolució de la fiança o el rescabalament dels possibles danys causats. 

 

En cap cas l’extinció de l’autorització, per qualsevol causa, donarà dret a cap mena 

d’indemnització o compensació. 

 

I en prova de conformitat, i als efectes legalment oportuns signen el present conveni en 

el lloc i data esmentats a l’encapçalament, 

 

 

L’Alcalde         El beneficiari 

 

 

 

ANNEX II 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE ART. 60 TRLCSP 

 

 

El Sr/a............................................................. amb DNI/NIE:.............................., en nom 

propi o en nom i representació de l’empresa..................................................amb 

NIF:..................................i domicili a ............................................ 

 

DECLARA SOTA JURAMENT, 

 

Que no em trobo en cap dels casos de prohibició per a contractar amb l’administració 

pública que determina l’art. 60 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

 

Avinyonet de Puigventós,        de                            20  



 

ANNEX III 

 

SOL.LICITUD D’ACCÉS A L’ESPAI COWORKING 

AVINYONET DE PUIGVENTÓS 

 

DADES DEL SOL.LICITANT 

 

NOM DEL SOL.LICITANT: 

DOMICILI: 

TELÈFON: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

DNI: 

TERMINI D’OCUPACIÓ: 

 

DADES DE L’EMPRESA 

 

DENOMINACIÓ: 

FORMA JURÍDICA: 

REPRESENTANTS: 

OBJECTE SOCIAL: 

NOMBRE DE TREBALLADORS: 

 

ALTRES ASPECTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTACIÓ 

 

 

MEMÒRIA. 

CERTIFICAT D’ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT DE LES 

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB L’AJUNTAMENT, HISENDA I S.S. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE. 

 

 

 

Avinyonet de Puigventós,       de                 de  20 

 

 


