Servei Jurídico Administratiu

PLEC DE BASES 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)
Expedient núm.: 2021/1324
1) DADES GENERALS
1.1) Definició de l'objecte del concurs de projectes
1.2) Necessitat i idoneïtat del concurs de projectes
1.3) Indemnitzacions als participants seleccionats
1.4) Quantia del procediment i aplicacions pressupostàries
1.5) Valor estimat
1.6) Tramitació de l’expedient del concurs de projectes i procediment
d’adjudicació del contracte de serveis
1.7) Composició del Jurat
2) FASES DEL CONCURS: FASE 1 DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS I FASE 2 DE
SELECCIÓ DE PROPOSTES
FASE 1: FASE DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS
2.1) Documentació a presentar, forma i contingut de les sol·licituts de
participació
2.2) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvencia economica i
financiera i professional o tècnica
2.3) Documentació a presentar, forma i contingut de les propostes-idea
2.4) Criteris i documentació per a la selecció dels candidats en fase 1
2.5) Selecció dels concursants convidats i presentació de documentació
acreditativa
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FASE 2: DADES RELATIVES A LA FASE DE REDACCIÓ, PRESENTACIÓ I
SELECCIÓ DE PROPOSTES
2.6) Dades del concurs de projectes amb intervenció de Jurat
2.6.1 Fase d’elaboració de la proposta
2.6.2 Documentació a presentar en fase 2
2.6.3 Criteris de valoració de les propostes
2.6.4 Resolució del Jurat
2.6.5 Premi i indemnitzacions
2.6.6 Atorgament de les indemnitzacions i adjudicació del contracte de
l’avantprojecte
2.6.7 Contractació del projecte executiu i de la direcció d’obra

3) DADES RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE SERVEIS
(PROCEDIMENT NEGOCIAT)
3.1) Definició de l’objecte del contracte
3.2.) Pressupost de licitació
3.3) Durada del contracte de serveis i possibles pròrrogues
3.4) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
3.5) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvencia economica i
financiera i professional o tècnica
3.6) Aspectes objecte de negociació
3.7) Penalitats
3.8) Rescissió del contracte
3.9) Subcontractació
3.10) Drets de propietat intelectual
4) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ DE LA REDACCIÓ DE
L’AVANTPROJECTE
4.1) Durada del contracte i terminis de lliurament
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4.2) Drets i obligacions de les parts
4.3) Règim de pagament
4.4) Subcontractació
4.5) Exigència de la garantia definitiva
4.6) Possibilitat de modificació del contracte
4.7) Termini de garantia del contracte
4.8) Revisió de preus
4.9) Condicions especials d’execució i clàusules socials
4.10) Penalitats
4.11) Causes de resolució
4.12) Protecció de dades de caràcter personal
4.13) Confidencialitat de la informació
4.14) Notificacions
4.15) Propietat dels treballs
ANNEXOS: Tots els annexes es penjaran al perfil del contractant
Annex 1. Declaració responsable a inserir al sobre núm. A
Annex 2 . Programa funcional biblioteca Calaf
Annex 3. Informe arxiu Calaf
Annex 4. Informe tècnic Calaf
Annex 5. Planta edifici guardia civil Calaf
Annex 6. Planejament sector biblioteca Calaf
Annex 7. Àmbit Calaf
Annex 8 . Programa funcional biblioteca Gelida
Annex 9. Informe arxiu Gelida
Annex 10. Informe urbanístic Gelida
Annex 11. Topogràfic Gelida
Annex 12. Esquema possibles nivells Gelida
Annex 13. Àmbit Gelida
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1) DADES GENERALS:

1.1) Definició de l'objecte del concurs de projectes
És objecte del present plec la regulació del concurs de projectes amb intervenció de
jurat, promogut pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Gerència de Serveis
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, per a la selecció
d’una proposta de biblioteca i arxiu municipal per als l’Ajuntaments de Calaf i Gelida i
contractar la redacció de l’avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per als
Ajuntaments de Calaf i Gelida (2 lots):



Lot 1. Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de Calaf
Lot 2. Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de Gelida

Les empreses es podran presentar a un màxim de un lot.
Aquest concurs és conseqüència de la concessió d’uns recursos tècnics aprovats
mitjançant Decrets del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals:
-

-

de data 4 de juny de 2020 (D5038/20), es va aprovar l’actuació consistent en un
recurs tècnic per a la realització de l’avantprojecte de la biblioteca municipal per a
l’Ajuntament de Calaf, actuació que es va modificar pel Decret del mateix
president delegat, de data 3 de juliol de 2020 (D6512/20), en el sentit d’ampliar
l’àmbit de l’actuació per tal de dur a terme “la redacció de l’avantprojecte de la
biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de Calaf”;
i de data 4 de juny de 2020 (D5023/20), es va aprovar l’actuació consistent en un
recurs tècnic per a la realització de l’actuació relativa a l’avantprojecte de la
biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de Gelida, dins del marc del Catàleg
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.

Als equips d’autors, empreses o professionals guanyadors de cada un dels lots se‘ls
adjudicarà el contracte de l’Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a
l’Ajuntament de Calaf o per a l’Ajuntament de Gelida, segons el lot, i se’ls podrà
adjudicar posteriorment, si l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona o els
Ajuntaments de Calaf i/o Gelida ho creu oportú, els contractes per redactar el projecte
executiu i la direcció facultativa de les obres de construcció de la biblioteca i arxiu
municipal corresponent, mitjançant el procediment negociat sense publicitat, tal com
disposa l’article 168.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contrates del Sector
Públic (en endavant LCSP).
El Codi CPV que correspon és: 71221000-3.
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Antecedents
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.
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.
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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.
Les noves biblioteques i arxius municipals

Lot nº1. 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.
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Lot nº2. Gelida
El programa funcional corresponent a la biblioteca i a l’arxiu municipal, ha estat
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.

Emplaçaments i organització de les biblioteques
Lot nº1. Calaf
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
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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.
Lot nº2. Gelida
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.
1.2) Necessitat i idoneïtat del concurs de projectes
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del concurs de
projecte, la justificació del procediment, la divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i de
la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
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Sector Públic, per la que 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 (LCSP) estan acreditats a l’expedient 2021/1324.
1.3) Indemnitzacions als participants seleccionats
Els participants per a cada lot que resultin seleccionats en la segona fase dels
concursos de projectes i que no resultin adjudicataris, rebran una prima de participació
o indemnització de tres mil cinc-cents euros (3.500,00 €), IVA inclòs, sumant un
total de 28.000,00 €, IVA inclòs, per aquest concepte, amb el següent detall:
Import total de les
indemnitzacions,
IVA exclòs

Import de
l’IVA

Import, IVA
inclòs

Lot 1. Calaf

11.570,25 €

2.429,75 €

14.000 €

Lot 2. Gelida

11.570,25 €

2.429,75 €

14.000 €

1.4) Quantia del procediment i aplicacions pressupostàries
Els conceptes que integren el preu d’aquest concurs de projectes inclou:
a) Les indemnitzacions, d’import de 3.500,00€, IVA inclòs, per a cadascún dels altres
4 participants en la segona fase, de cada un dels concursos, que no han resultat
guanyadors, sumant un total de 28.000,00€, IVA inclòs, per aquest concepte.
Lot 1: CALAF
Indemnitzacions
TOTAL

Lot 2: GELIDA

11.570,25 € IVA exclòs
11.570,25 € IVA exclòs
23.140,50 € IVA exclòs

b) El valor estimat del contracte per a la redacció de l’Avantprojecte de la biblioteca i
arxiu municipal per a l’Ajuntament de Calaf, per import de 33.500 euros, IVA inclòs
i el valor estimat del contracte per a la redacció de l’Avantprojecte de la biblioteca i
arxiu municipal per a l’Ajuntament de Gelida, per import de 46.000 euros, IVA
inclòs, sumen un total de de 79.500 euros, IVA inclòs.

Pressupost
Possible pròrroga
Possible
modificació
Altres
TOTAL

Lot 1: CALAF

Lot 2: GELIDA

27.685,95 € IVA exclòs
0 € IVA exclòs
0 € IVA exclòs

38.016,53 € IVA exclòs
0 € IVA exclòs
0 € IVA exclòs

0 € IVA exclòs
0 € IVA exclòs
27.685,95 € IVA exclòs
38.016,53 € IVA exclòs
65.702,48 € IVA exclòs
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El pressupost base de licitació del contracte desglossat és el següent:
Pressupost
(IVA exclòs)
27.685,95€
38.016,53€
65.702,48 €

Lot 1: CALAF
Lot 2: GELIDA
Total

21 % IVA
5.814,05€
7.983,47€
13.797,52 €

Pressupost base
licitació (IVA inclòs)
33.500€
46.000€
79.500 €

I s’ha fixat, per a cada lot, d’acord amb els següents paràmetres:
Justificació d'honoraris per la redacció de
l’avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal
LOT NÚM.1: CALAF

LOT NÚM.2: GELIDA

Costos directes (85%)

21.833,06 €

31.464,05 €

Costos indirectes (13%)
Costos edició (2%)

3.339,17 €

4.812,15 €

513,72 €

740,33 €

25.685,95 €
1.000 €

37.016,53 €
1000€

1.000 €

0€

SUMA

27.685,95 €

38.016,53 €

IVA (21%)

5.814,05 €

7.983,47 €

33.500 €

46.000 €

SUBTOTAL

Estudi geotècnic
Topogràfic i aixecament
edificació

TOTAL IVA INCLÒS

Per la determinació dels imports pressupostats s’ha tingut en compte la resolució de 7
d’octubre de 2019, de la Dirección General de Empleo per la qual es registra i publica
el Conveni Colectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis técnics,
publicat amb el nº de resolució 14977 al Boe núm. 251 de data 18/10/2019.
La despesa pluriennal derivada d’aquest procediment, més les indemnitzacions, de
cent set mil cinc-cents euros (107.500,00 €), IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària dels exercicis següents, desglossada per lots:

Lot 1: Calaf

Exercicis Import (IVA inclòs)
2021
19.000 €
2022

Lot 2: Gelida

Orgànic
50200

Programa
15000

Econòmic
22780

2021

28.500 €
Import (IVA inclòs)
19.000 €

50200
Orgànic
50200

15000
Programa
15000

22780
Econòmic
22780

2022

41.000 €

50200

15000

22780
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tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març condicionant la
seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a l’esmentada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost per a l’any 2022.
1.5) Valor estimat
El valor estimat, als efectes d’allò que disposen l’article 183.4 i concordants del
LCSP, comprèn l’import de les indemnitzacions als participants de la segona fase del
concurs i el valor estimat del contracte per a la redacció de l’Avantprojecte de la
biblioteca i arxiu municipal per als l’Ajuntaments de Calaf i Gelida, el valor estimat del
contracte per a la redacció del projecte executiu que es pogués derivar del present
concurs, així com del contracte per a la direcció facultativa de l’obra del projecte
d’execució de la biblioteca i arxiu municipal per als l’Ajuntaments de Calaf i Gelida, i
ascendeix a la quantitat global de quatre cents vint-i-sis mil sis.-cents noranta-tres
euros amb setanta-tres cèntims (426.693,73€), IVA exclòs, desglossat de la manera
següent:
Indemnitzacions als participants al concurs i valor estimat del contracte de
l’Avantprojecte
Import total de les
indemnitzacions
(lot 1 i lot2), IVA exclòs

Tipus impositiu
d’IVA

Import de l’IVA

Import de la despesa,
IVA inclòs

23.140 €

21 %

4.860 €

28.000 €

Valor estimat del contracte
de redacció de
l’Avantprojecte del lot 1,
Calaf, IVA exclòs

Tipus impositiu
d’IVA

Import de l’IVA

Import de la despesa,
IVA inclòs

27.685,95

21 %

5.814,05 €

33.500 €

Valor estimat del contracte
de redacció de
l’Avantprojecte del lot 2,
Gelida, IVA exclòs

Tipus impositiu
d’IVA

Import de l’IVA

Import de la despesa,
IVA inclòs

38.016,53 €

21 %

7.983,47 €

46.000 €

Import de les indemnitzacions i el valor estimat del contracte de redacció dels
Avantprojectes, IVA exclòs: 88.842,48 € (vuitanta-vuit mil vuit cents quaranta-dos
euros amb quaranta-vuit cèntims) per la suma d’ambdós lots.
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El pressupost de les indemnitzacions previstes en aquest procediment inclou l’import
que es pagarà en concepte d’indemnitzacions a quatre dels participants seleccionats a
passar a la segona fase de cada concurs i que no resultin guanyadors, que rebran una
quantitat en metàl·lic de 2.892,56 euros, IVA exclòs.
També s’inclou, a més de les indemnitzacions, l’import del valor estimat del contracte
per a la redacció de l’Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament
de Calaf i per a l’Ajuntament de Gelida, per import de 27.685,95 euros, IVA exclòs, i
38.016,53 euros, IVA exclòs, respectivament, que els adjudicataris rebran en dos
pagaments, un al decretar-se el guanyador del concurs i la seva adjudicació de
l’avantprojecte, en concepte de bestreta, i un al lliurament definitiu de l’avantprojecte,
segons queda recollit a la clàusula “règim de pagament”.
Als equips d’autors, empreses o professionals guanyadors dels concursos se’ls podrà
adjudicar posteriorment, si l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona o
l’Ajuntament de Calaf o l’Ajuntament de Gelida ho creu oportú, els contractes per
redactar el projecte executiu i la direcció facultativa de les obres de construcció de la
biblioteca i arxiu municipal, mitjançant el procediment negociat sense publicitat, tal com
disposa l’article 168.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contrates del Sector
Públic (en endavant LCSP).
Pressupost del contracte per a la redacció del projecte executiu
Pressupost del contracte per la redacció del Projecte executiu de la biblioteca i arxiu
municipal per als Ajuntaments de Calaf i Gelida, IVA exclòs: 202.066,12€ (doscents dos mil seixanta-sis euros amb dotze cèntims) per la suma d’ambdós
lots. A aquest import ja s’han descomptat els 65.702,48€ (IVA exclòs)
corresponents als dos Avantprojectes.
I s’ha fixat d’acord amb els següents paràmetres:
Justificació d'honoraris per la redacció del projecte
executiu de la biblioteca i arxiu municipal
LOT NÚM.1: CALAF

LOT NÚM.2: GELIDA

Costos directes (85%)

68.842,99 €

102.913,22 €

Costos indirectes (13%)
Costos edició (2%)

10.528,92 €

15.739,67 €

1.619,83 €

2.421,49 €

SUBTOTAL

80.991,74 €

121.074,38 €

IVA (21%)

17.008,26 €

25.425,62 €

98.000 €

146.000 €

TOTAL IVA INCLÒS

El valor estimat del contracte derivat del concurs per a la redacció del Projecte
executiu de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de Calaf i Gelida comprèn
els treballs necessaris per la redacció del projecte i de tots els treballs complementaris
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a la redacció, el projecte d’instal·lacions, el projecte d’urbanització, el projecte
d’enderrocs, la certificació energètica, l’estudi de seguretat i salut i les visualitzacions.
El contingut d’aquests documents quedarà definit al plec de prescipcions tècniques
que s’aprovi en el procediment negociat per a la contractació del projecte executiu.
Pressupost del contracte de la direcció facultativa de les obres
Pressupost del contracte de la direcció facultativa (arquitecte) de les obres del
Projecte executiu de la biblioteca i arxiu municipal per als Ajuntaments de calaf i
Gelida, IVA exclòs: 135.785,13 € (cent trenta-cinc mil set-cents vuitanta-cinc
euros amb tretze cèntims) per la suma d’ambdós lots.
I s’ha fixat d’acord amb els següents paràmetres:
Justificació d'honoraris per a la direcció de les obres
del projecte executiu de la biblioteca i arxiu municipal
LOT NÚM.1: CALAF

LOT NÚM.2: GELIDA

Costos directes (85%)

46.714,88 €

68.702,48 €

Costos indirectes (13%)
Costos desplaçaments
(2%)

7.144,63€

10.507,44 €

1.099,17 €

1.616,53 €

SUBTOTAL

54.958,68 €

80.826,45 €

IVA (21%)

11.541,32 €

16.973,55 €

TOTAL IVA INCLÒS

66.500,00 €

97.800,00 €

El valor estimat del contracte derivat del concurs per a la direcció facultativa
(arquitecte) de les obres del Projecte executiu de la biblioteca i arxiu municipal per als
Ajuntaments de Calaf i Gelida comprèn la direcció de l’obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte que la defineix,
incloent també la direcció de les obres d’enderroc, d’urbanització, la redacció del
projecte as-built i la certificació energètica definitiva de l’obra executada, així com la
redacció i direcció dels possibles projectes reformats. El director/a de l’obra serà
l’interlocutor/a habitual, encarregant-se de les relacions amb el promotor i serà el
responsable de la supervisió de tot l’equip de la direcció facultativa de l’obra. La
concreció d’aquestes tasques quedarà definida al plec de prescipcions tècniques que
s’aprovi en el procediment negociat per a la contractació de la direcció d’obra.
Aquest contracte no inclourà la direcció d’execució (arquitecte tècnic), ni la coordinació
de seguretat i salut, ni el control de qualitat, que haurà de ser objecte de licitació
separada segons la Llei d’Arquitectura.
En ambdós casos, per la determinació dels imports pressupostats s’ha tingut en
compte també la resolució de 7 d’octubre de 2019, de la Dirección General de Empleo
per la qual es registra i publica el Conveni Colectiu del sector d’empreses d’enginyeria
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i oficines d’estudis técnics, publicat amb el nº de resolució 14977 al Boe núm. 251 de
data 18/10/2019.
1.6) Tramitació de l’expedient del concurs de projectes i procediment
d’adjudicació del contracte de serveis
En compliment del que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), el
procediment seleccionat ha estat un concurs de projectes amb intervenció de jurat.
El procediment, que es tramitarà de forma ordinaria, està subjecte a regulació
harmonitzada, i es durà a terme mitjançant el que disposa els articles 145, 146, 156 a
158, 160 a 165, 183, següents i concordants, de la LCSP, la Llei d’Arquitectura, pel
Plec de Clàusules Administratives Generals (en endavant PCAG) de la Diputació de
Barcelona, aprovat pel Ple i publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 i els
Plecs de Bases, així com per la resta de normativa legal aplicable.
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents:
Lot 1. Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal de l’Ajuntament de Calaf
Lot 2. Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal de l’Ajuntament de Gelida
Els concursants només poden presentar oferta a un sol lot. En el cas que algun
dels concursants presentés oferta a més d’un lot aquest licitador quedarà
automàticament exclòs.
Aquest procediment s’efectuarà en dues fases diferenciades:
1. Una primera fase de selecció de participants, on es preveu la presentació de
sol·licituds de participació i la presentació d’una proposta-idea. D’entre els
participants acceptats als concurs, en base a la sol·licitud, se n’escolliran un
màxim de 5, en base a la proposta-idea.
2. Una segona fase en la que es convidarà als candidats seleccionats, en virtut
d’allò que preveuen els articles 162, 164 i concordants de la LCSP i en base als
criteris de selecció especificats a la clàusula 2.4 del Plec de Bases, per tal que
presentin una proposta desenvolupada en les condicions establertes en el present
plec regulador del concurs de projectes, d’entre les quals el jurat en triarà la
proposta guanyadora.
El guanyador serà seleccionat pel Jurat, el qual adoptarà les seves decisions amb total
independència seleccionant la/es proposta/es que, presentada/es de forma anònima,
obtingui/n la millor puntuació en relació amb els criteris de selecció establerts al punt 7
d’aquesta memòria i al Plec de condicions.
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Sens perjudici de les incompatibilitats professionals legalment establertes, no poden
participar com a concursants:
a) els membres del jurat, ni tampoc els familiars directes, col·laboradors habituals o
associats d’aquestes persones, el que abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquells o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin
administradors.
b) en particular, no hi pot participar el personal laboral o funcionari al servei de la
Diputació de Barcelona ni de l’Ajuntament de Calaf o Gelida, segons correspongui .
A l’equip d’autors, empresa o professional guanyador de cada un dels lots se li
adjudicarà el contracte de l’Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a
l’Ajuntament de Calaf o per a l’Ajuntament de Gelida, segons el lot, i se li podrà adjudicar
posteriorment, si l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona o l’Ajuntament de
Calaf i/o Gelida ho creu oportú, els contractes per redactar el projecte executiu i la
direcció facultativa de les obres de construcció de la biblioteca i arxiu municipal,
mitjançant el procediment negociat sense publicitat, tal com disposa l’article 168.d) de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contrates del Sector Públic (en endavant LCSP).
1.7) Composició del Jurat
Es constituirà el Jurat de conformitat amb el previst a l’article 187 de la LCSP i també
de conformitat amb el previst als articles 14, 17 i 18 de la Llei d’Arquitectura que
comptarà amb dos terços dels seus components que disposin de la titulació necessària
per concórrer al present concurs, i un terç dels quals, seran designats des de la Borsa
de Jurats del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Es formarà un jurat per cada lot i la seva composició procurarà que es respecti la
paritat entre homes i dones i estarà integrat per els següents membres:
Presidència:
-

President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals o càrrec electe, o
gerent de serveis de l’Àrea que el substitueixi.

Vocals:
-

Alcalde/essa de l’Ajuntament de Calaf, o persona en qui delegui, en el Lot 1 i
Alcalde/essa de l’Ajuntament de Gelida , o persona en qui delegui, en el Lot 2.
L’Arquitecte/a municipal de Calaf, o altre/a arquitecte/a dels Serveis tècnics de
l’Ajuntament, en el Lot 1 i l’Arquitecte/a municipal de Gelida, o altre/a arquitecte/a
dels Serveis tècnics de l’Ajuntament, en el Lot 2.
Tres arquitectes designats/des per la borsa de jurats del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) entre professionals acreditats.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 812588140566bb170b53 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 15

Servei Jurídico Administratiu

-

Un/a arquitecte/a de Green Building Council (GBC)
Una arquitecta del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de
Barcelona.
Un/a arquitecte/a del servei de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona.

Secretaria Jurat: amb veu, però sense vot:
- Secretari de la Mesa de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.
Altres Assistents
El President podrà invitar a qui cregui necessari, sense dret a vot, mitjançant Acta.
El jurat valorarà:
-

Les propostes-idea presentades pels participants en fase 1, fent una selecció dels
cinc candidats que passen a la següent fase.
Les propostes presentades en fase 2, per proposar com a guanyador a l’equip o
participant que hagi estat millor valorat.

El jurat serà assistit pel Servei Jurídico Administratiu de l’Àrea d’Infraestructures i
Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. La documentació del Sobre A
(documentació administrativa) serà validada per aquest Servei de conformitat amb el
previst als articles 140 i 162 de la LSCP.
Els membres del jurat inclosos a l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 12/2017, del 6 de
juliol, de l'Arquitectura, percebran una compensació econòmica segons estableix la
pròpia llei. Aquestes compensacions es fixaran mitjançant resolució apart.

2) FASES DEL CONCURS: FASE 1 DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS I FASE 2 DE
SELECCIÓ DE PROPOSTA

FASE 1: SELECCIÓ DE PARTICIPANTS
2.1) Documentació a presentar, forma i contingut de les sol·licituts de
participació
La documentació a presentar per poder participar en aquesta fase (fase 1), i referent a
la documentació administrativa, es presentarà en la forma, termini i lloc indicats a
l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de
contractant.
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Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document
“Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de
contractació” publicat en el perfil de contractant.
Per consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició del Jurat, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de
l’adreça següent:
https://seuelectronica.diba.cat
Informació als interessats
Així mateix, de conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, es pot proporcionar als
interessats en el procediment de licitació que ho sol·licitin informació addicional sobre
els plecs i altra documentació complementària fins a 4 dies abans que finalitzi el
termini fixat per a la presentació d’ofertes, a condició que l’hagin demanat almenys 8
dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions o de les
sol·licituds de participació.
Qualsevol dubte en relació amb la presentació d’ofertes es pot consultar al Servei
Jurídico Administratiu de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals a l’adreça
electrònica sja.licitacions@diba.cat
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en un sobre, dins del qual s’inclourà
la documentació que es detalla a continuació:
Fase 1. Sobre A:
Contindrà la documentació administrativa següent:

 Declaració responsable, signada electrònicament, de compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic, d’acord amb
el model de document europeu únic de contractació (DEUC).
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten a la
Guia ràpida per al licitador publicada en el perfil de contractant de la Diputació de
Barcelona.

 Declaració responsable, signada electrònicament, per al compliment de les
condicions establertes per contractar amb el sector públic conforme a la normativa
nacional, d’acord amb el model que consta com a Annex 1 al PCAP
(Els models d’aquestes declaracions es podran descarregar a la Plataforma)
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Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida.
2.2.) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica
Els candidats hauran de disposar de la solvència següent:



Solvència econòmica i financera:
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització pels riscos
professionals.
Mínim: L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per un
import mínim que correspongui a 33.500€ en el cas del Lot 1, Calaf i 46.000€ en el
cas del Lot 2, Gelida.
Mitjà d’acreditació: Certificat expedit per l’assegurador, en el que constin els
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el
document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de
l’assegurança, en els casos procedents.
En els futurs contractes de redacció del projecte executiu i de la direcció de les
obres de construcció del Projecte executiu de la biblioteca i arxiu municipal per als
Ajuntaments de Calaf i Gelida, mitjançant el procediment negociat sense publicitat,
s’haurà d’acreditar la solvència econòmica mitjançant la disposició d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals per import no inferior al VEC
del contracte, en els termes de l’article 87.3b LCSP, 98.000 € per la redacció del
projecte executiu i 66.500 € per la direcció facultativa de les obres en el cas del
LOT 1, Calaf i 146.000€ per la redacció del projecte executiu i 97.800€ per la
direcció facultativa de les obres en el cas del LOT 2, Gelida.



Solvència tècnica o professional
a) Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com
a màxim, els tres (3) últims anys, en la qual se n’indiqui l’objecte del treball, la
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superfície, l’import, la data i el destinatari, públic o privat, signada pel
representant legal de l’empresa.
Mínim: En aquesta relació ha de constar, com a mínim, un treball/servei de
característiques similars a l’objecte del contracte, de projecte d’equipament
públic o privat d’ús cívico-cultural, educatiu o administratiu per un import mínim
(corresponent a l’avantprojecte) equivalent al 70% del valor estimat del
contracte de redacció de l’avantprojecte, realitzat en algun dels exercicis
esmentats de:
-

23.450€ (IVA inclòs) en el cas del LOT 1 (Avantprojecte de la biblioteca i
arxiu municipal de l’Ajuntament de Calaf)
32.200€ (IVA inclòs) en el cas del LOT 2 (Avantprojecte de la biblioteca i
arxiu municipal de l’Ajuntament de Gelida)

En cas que es presenti documentació acreditativa de l’import corresponent a
projectes executius complerts, es tindrà en consideració a efectes de solvència
el valor resultant d’aplicar el 25% al total, equivalent a l’import de
l’avantprojecte.
Mitjà d’acreditació:
o

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat per entitats del sector públic,
cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent. En el cas que
l’entitat sigui la Diputació de Barcelona, no caldrà aportar cap certificat.

o

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat per entitats del sector privat,
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests
treballs/serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració
signada pel representant legal de l’empresa licitadora.

b) Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans personals que
indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de compendre els
següents:
Mínim exigit: Un equip de professionals de caràcter multidisciplinar, amb
capacitat de coordinació i col·laboració, que inclourà l’autor de l’avantprojecte i
diversos especialistes, experts en cadascuna de les disciplines que es
relacionen.
L’equip que prestarà els serveis objecte del contracte estarà integrat almenys
pels següents professionals:
A. Autor/a de l’avantprojecte, que actuarà com a delegat i coordinador de
l’equip tècnic.
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Titulació: arquitecte/a superior o titulació equivalent a l’estranger
Experiència mínima: Acreditar haver realitzat, en els darrers 6 anys, un
projecte de característiques similars a l’objecte del contracte, de projecte
executiu d’equipament públic o privat d’ús cívico-cultural, educatiu o
administratiu, que compleixi alguna de les següents característiques: una
superfície total edificada superior als 800m2 i/o un PEM (pressupost
d’execució material) mínim de 1.000.000 €
.
S’estableix un període de 6 anys per tal d’afavorir i ampliar la concurrència
de professionals, atès que la crisi que ha patit la construcció en els darrers
anys ha provocat que el nombre de projectes redactats, similars al de
l’objecte del contracte, sigui menor que en èpoques anteriors.
B. Especialistes. Tenint present que l’actual convocatòria ha de servir per a
sel·leccionar l’equip redactor del projecte, s’estableix que l’equip
d’especialistes necessari serà el següent:


Un/a especialista en estructures:
Titulació: titulació professional d’arquitecte/a o enginyer/a industrial o
qualsevol titulació que estigui habilitada legalment per a l’execució de
les funcions indicades ( o la titulació comunitària homologada).
Experiència mínima: Experiència en l’especialitat en que es presenten,
que hagi col·laborat en 1 o més projectes de característiques similars a
l’objecte del contracte, d’equipament públic o privat d’ús cívico-cultural,
educatiu o administratiu amb una superfície total edificada superior als
800m2 i/o un PEM (pressupost d’execució material) mínim de 1.000.000
€ realitzats en els darrers 6 anys.



Un/a especialista en instal·lacions en equipaments:
Titulació; titulació professional d’arquitecte/a o enginyer/a industrial o
qualsevol titulació que estigui habilitada legalment per a l’execució de
les funcions indicades (o la titulació comunitària homologada).
Experiència mínima: Experiència en l’especialitat en que es presenten,
que hagi col·laborat en 1 o més projectes de característiques similars a
l’objecte del contracte, d’equipament públic o privat d’ús cívico-cultural,
educatiu o administratiu amb una superfície total edificada superior als
800m2 i/o un PEM (pressupost d’execució material) mínim de 1.000.000
€, realitzats en els darrers 6 anys.
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Un/a especialista en la implantació de mesures mediambientals en la
construcció d’equipaments:
Titulació: titulació professional d’arquitecte/a o enginyer/a industrial o
qualsevol titulació que estigui habilitada legalment per a l’execució de
les funcions indicades ( o la titulació comunitària homologada).
Experiència mínima: Experiència en l’especialitat en que es presenten,
que hagi col·laborat en 1 o més projectes de característiques similars a
l’objecte del contracte, d’equipament públic o privat d’ús cívico-cultural,
educatiu o administratiu amb una superfície total edificada superior als
800m2 i/o un PEM (pressupost d’execució material) mínim de 1.000.000
€, realitzats en els darrers 6 anys.



Un/a especialista en la redacció d’amidaments i càlcul de pressupostos:
Titulació: titulació professional d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic o
enginyer/a industrial o qualsevol titulació que estigui habilitada
legalment per a l’execució de les funcions indicades ( o la titulació
comunitària homologada).
Experiència mínima: Experiència en l’especialitat en que es presenten,
que hagi col·laborat en 1 o més projectes de característiques similars a
l’objecte del contracte, d’equipament públic o privat d’ús cívico-cultural,
educatiu o administratiu amb una superfície total edificada superior
800m2 i/o un PEM (pressupost d’execució material) mínim de 1.000.000
€, realitzats en els darrers 6 anys.

Mitjà d’acreditació:
A. Autor/a de l’avantprojecte




Original o còpia autenticada dels títols acadèmics requerits, o
certificat de col·legiació expedit per el Col·legi professional
corresponent i
Certificats expedits o visat per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic i, quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari per
acreditar l’experiència; si escau, aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent

B. Especialistes


Original o còpia autenticada dels títols acadèmics requerits, o
certificat de col·legiació expedit per el Col·legi oficial corresponent i
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Currículum vitae signat per acreditar les especialitzacions

Els diversos professionals especialistes es podran integrar en els equips de
més d’una proposta. L’autor/a de l’avantprojecte només pot presentar una
proposta.
Un/a únic/a tècnic/a podrà assumir un màxim de dues especialitats.
Qualsevol canvi en l’equip d’especialistes que es produeixi durant
l’execució del contracte haurà de ser autoritzat pel servei promotor i
haurà de complir la solvència aquí establerta.
La solvència haurà de ser acreditada en el moment de ser sel·leccionat
l’equip per a passar a fase 2.
Els licitadors es comprometen a adscriture a l’execució del contracte els
mitjans personals abans descrits, com a equip mínim que haurà d’executar
el futur contracte, segons disposa l’article 76.2 de la LCSP. Aquesta
obligació es considera condició essencial.
En els futurs contractes de redacció del projecte executiu i de la direcció de
les obres de construcció del Projecte executiu de la biblioteca i arxiu
municipal per a l’Ajuntament de Calaf i Gelida, mitjançant el procediment
negociat sense publicitat, es mantindran les mateixes condicions de
solvència tècnica que per a l’avantprojecte.
FASE 1 DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS
2.3) Documentació a presentar, forma i contingut de les propostes-idea
La documentació per prendre part en aquesta fase i referent a la proposta-idea, es
presentarà, en un sobre en paper, dins el termini que s’estableix en l’anunci
corresponent, que coincidirà amb el mateix dia que s’hagi de presentar el sobre A
(a través de la plataforma del Perfil de contractant), tal com es fa constar a la
clàusula 2.5) d’aquest plec, i que serà comunicada oportunament als seleccionats,
davant el Servei Jurídico Administratiu, Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals,
Subsecció de la Mesa de Contractació, (carrer Comte d’Urgell, 187, 4a planta, edifici El
Rellotge, 08036 Barcelona, adreça electrònica: sja.licitacions@diba.cat; podent ésser
també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de
les 14 hores a l’Oficina de Correus (no empreses de missatgeria) i dins del termini
màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa correu
electrònic al dit Servei el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en
aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions.
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Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, ser original o degudament autenticada i haurà de presentar-se
en un sobre, dins del qual s’inclourà la documentació que es detalla a continuació:
2.4) Criteris i documentació per a la selecció dels candidats en fase 1
En fase 1, la selecció de les 5 propostes-idea dels 5 candidats que passaran a la
següent fase es farà d’acord amb els criteris detallats a continuació.
La puntuació màxima dels equips és de 100 punts, segons els següents criteris:
Criteris de selecció
Qualitat de la proposta arquitectònica (fins a 100 punts)
Es tindrà en consideració:
-

La integració de l’edifici amb l’entorn, la trama urbana i el paisatge i la qualitat
arquitectònica de la proposta d’edificació, el disseny formal i l’estratègia general
de la proposta. Es valorarà positivament que les característiques de l’edifici
millorin el seu entorn, tan visualment com mediambientalment, així com que es
tracti d’un edifici que respongui al seu caràcter d’equipament públic (fins a 60
punts).

-

El funcionament general de l’equipament i la seva adequació amb l’organigrama i
el programa funcional. Es valorarà positivament la flexibilitat dels espais i la
possible utilització de forma independent dels diferents serveis que acullen. (fins a
20 punts).

-

La proposta d’urbanització de l’entorn. Es valorarà positivament la creació d’un
espai públic de qualitat, que millori les condicions actuals tenint en compte el
vector salut i actui com a vestíbul exterior del nou equipament i punt de trobada
previ a l’accés a l’edifici. (fins a 20 punts).

Documentació a presentar en fase 1
Es presentarà tota la documentació dins un sobre que portarà al seu exterior el títol:
"Sobre B: Criteris de selecció de candidats en fase 1.
Lot 1: Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Calaf o bé
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Lot 2: Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Gelida”
i haurà de contenir 2 sobres tancats i diferenciats amb la documentació següent:


Sobre B.1: “Sobre B.1 Documentació tècnica per la selecció de candidats en
fase 1. Lema ......
Lot 1: Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Calaf o bé
Lot 2: Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Gelida”
Contindrà la documentació tècnica que s’especifica a continuació, per tal de
permetre l’avaluació de les propostes-idea de forma anònima:
a) Document amb el lema i l’adreça electrònica anònima creada pel participant o
l’equip
b) Un DIN-A3 a una sola cara, que contingui el material gràfic suficient per
entendre la proposta-idea relativa a l’objecte del contracte, a través
d’esquemes i/o croquis. No es tindrà en comte la documentació que
excedeixi de 1 DIN-A3 a una sola cara. En cas d’incloure text descriptiu de la
proposta, el cos de lletra mínim serà de 10 punts.
El material gràfic referent a la proposta-idea inclourà com a mínim:
-

Un plànol d’implantació de l’edifici a l’entorn, on quedin reflectides les idees
respecte la urbanització de l’espai
Un croquis amb la volumetria general de la proposta
Una distribució esquemàtica de les plantes de l’edificació definit com a mínim
les àrees principals de l’equipament i els accessos
Una secció esquemàtica de l’edificació

Caldrà especificar a cada document el LEMA de cada equip participant,
salvaguardant en tot moment l’anonimat de les propostes.
ADVERTÈNCIA:
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap
informació que permeti conèixer la identitat dels membres de l’equip.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió d’aquest.
-

Sobre B.2: “Sobre B.2 Identitat de l’equip. Lema: ......
Lot 1: Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Calaf o bé
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Lot 2: Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Gelida”
(A l’obertura del sobre B, aquest sobre B2 serà lliurat al Servei Jurídico
Administratiu, per a la seva custòdia i només es procedirà a la seva obertura amb
posterioritat a l’emissió del veredicte per part del Jurat de la fase 2).
A l’interior del sobre s’indicarà:
- la identitat de l’equip en relació al LEMA de la proposta presentada:
“L’/Els autor/s de la proposta presentada sota el lema “....” és/son ... (nom i
cognoms o raó social).”
Una vegada valorades totes les candidatures, es seleccionarà a cinc equips, de
conformitat amb el previst a la clàusula 2.5 d’aquest Plec.
El jurat es reserva el dret de seleccionar menys participants, en el cas de que les
propostes presentades no assoleixin la qualitat mínima requerida.
A l’exterior del sobre B no podrà constar cap informació relativa a la identitat de l’equip.
2.5) Selecció dels concursants convidats i presentació de documentació
acreditativa
Una vegada finalitzat el termini de presentació de les propostes-idea de la primera
fase, el jurat, tenint en compte els criteris de selecció establerts a la clàusula 2.4 del
present plec, qualificarà la documentació presentada pels candidats i en seleccionarà
com a màxim a 5.
Els/les 5 autors de la proposta-idea relativa a l’objecte del contracte,
seleccionats com a candidats per participar en la segona fase del concurs,
només poden formar part d’un equip i només poden lliurar una proposta.
Els 5 candidats preseleccionats, i dins del termini de deu (10) dies hàbils comptadors
des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 150.2 LCSP,
hauran de presentar la documentació següent davant l’òrgan gestor:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de
càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura
de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti
el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions
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objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures
abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan
l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte
fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador
sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Diputació de
Barcelona.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar
la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 LCSP,
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 LCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la
Diputació per obtenir de forma directa la seva acreditació.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, en els termes de la clàusula 2.2 del present Plec.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la
documentació referida – excepció de la referida a l’habilitació professional, la solvència
econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no consta en el Registre
de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció i la declaració
responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no han experimentat
cap variació.
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, o presentada aquesta
no resultés suficient per acreditar els requisits de l’apartat 2.2, referent a la solvència
econòmica i financera i professional o tècnica dels candidats, el candidat/s no passarà
a la fase següent. En aquest cas es podrà fer el mateix requeriment al següent/s
candidats, segons la seva puntuació, fins que hi hagi cinc canditats amb tota la
documentació presentada i acceptada, previa revisió.
Un cop presentada la documentació i acceptada mitjançant resolució de l’òrgan de
contractació competent l’acreditació dels requisits de l’apartat 2.2, l’òrgan gestor
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convidarà als 5 seleccionats, a presentar proposta desenvolupada de la biblioteca i
arxiu de Calaf o Gelida, segons correspongui.
A la invitació s’adjuntarà la següent documentació, que es facilitarà en format d’arxiu
digital:



Dades climàtiques del municipi
Eina HADES en format .xlsm

FASE 2: DADES RELATIVES A LA FASE DE REDACCIÓ, PRESENTACIÓ I
SELECCIÓ DE PROPOSTES
2.6) Dades del concurs de projectes amb intervenció de jurat
2.6.1. Fase d’elaboració de la proposta amb caràcter d’avantprojecte
Els candidats seleccionats presentaran les seves proposicions davant la Subsecció
de la Mesa de Contractació del Servei Jurídico-Administratiu de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (C/Comte
d’Urgell, 187, edifici del Rellotge, 4a planta), en el termini que s’estableix en la invitació
corresponent, que no podrà ser inferior a 15 dies a comptar des de la data d’enviament
d’aquella.
Els candidats podran presentaran les seves proposicions per correu. En aquest cas, la
documentació s’haurà de lliurar abans de les 14 hores a l’Oficina de Correus (no
empreses de missatgeria) i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent,
havent-se d’anunciar la seva tramesa per mail a l’adreça sja.licitacions@diba.cat, al dit
Servei el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el
termini establert per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des
de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa
en cap cas.
2.6.2 Documentació a presentar en fase 2
Cal garantir l’anonimat de tots els treballs. Per aquest motiu els sobres no contindran
cap referència exterior a la identitat de l’autor/a o autors/es. A aquest efecte, la
identitat de l’autor/a o autors/es se substituirà pel mateix lema emprat a la fase 1, que
ha de figurar a l’exterior dels dos sobres i figurarà el text següent:
“Diputació de Barcelona- Servei d’Equipaments i Espai Públic.
Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la contractació de (indicar
al únic lot al que es presenta):
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-

Lot 1. Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Calaf
Lot 2. Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Gelida

LEMA:____________
El sobre contindrà en el seu interior la següent documentació:
FASE 2 SOBRE C: Proposta tècnica
Els concursants lliuraran un sobre opac amb el lema, sense cap referència exterior a la
identitat de l’autor/a o autors/es, que contindrà la següent documentació:
-

Dos plafons en suport rígid de cartró ploma de gruix mínim 4 mm i màxim 10mm,
en format DIN A1, tots amb la mateixa orientació, ja sigui apaïsada o vertical, amb
documentació a una sola cara.

-

Una memòria, en un màxim de 3 fulls Din A4 impresos a doble cara, amb lletra de
mida mínima Arial 11, amb informació descriptiva de l’actuació pel que fa als
criteris de sostenibilitat energètica i ambiental

-

Un CD amb tots els plafons i la memòria en format pdf i l’excel HADES en
format.xlsm. Important: Tots els arxius inclosos en aquest CD hauran d’haver
eliminat les seves metadades per tal de poder garantir l’anonimat.

Els plafons aniran numerats, s’hi farà constar el lema a cadascun d’ells i contindran
tota la informació visual i escrita necessària per explicar la proposta, amb un mínim de:
a) una planta general d’ordenació del solar
b) Totes les plantes de distribució de l’equipament, amb un quadre de superfícies
dels espais i resum de superfícies de programa, útils i construïdes totals.
c) Un mínim de dues seccions representatives de l’edifici i com a mínim una general
amb l’entorn.
d) Esquemes, croquis o imatges en perspectiva de les volumetries exteriors de
l’edifici que en facilitin la seva comprensió
e) Proposta d’urbanització de l’àmbit, amb quadre de superfícies
f)

Pressupost de l’obra, desglossat per capítols, amb indicació final del PEM, PEC i
Cost total amb IVA inclòs. S’especificarà en capítol diferenciat la urbanització. (En
cap cas no es podrà superar l’import definit al present plec de bases)
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En la documentació gràfica s’indicarà l’escala gràfica dels plànols i orientació nord/sud.
La memòria tindrà les planes numerades i el contingut haurà de fer referència als
criteris sobre la contribució a la sostenibilitat mediambiental per damunt de l’estricte
compliment normatiu i amb la voluntat de tendir cap a edificis de consum energètic
gairebé nul (nZEB – nearly Zero Energy Buildings), fent èmfasi en els següents punts:
01. Descripció de l'estratègia passiva de l'edifici.
- Geometria i orientació edifici.
- Materials de construcció utilitzats.
- Definició de l' envolupant (façanes, cobertes, tancaments...)
02. Descripció de la previsió de sistemes tècnics i instal·lacions principals de l’edifici.
03. Descripció de les fonts d'energia utilitzades i possibles aportacions d'energies
renovables.
S’haurà de presentar l’eina HADES en tots els seus apartats. En cas d’incoherències
entre la documentació a l’eina HADES i els plafons i la memòria presentada, prevaldrà
la proposta gràfica.
ADVERTÈNCIA
Tant l’exterior del sobre amb el lema, com la documentació que conté, no
pot incloure cap informació que permeti conèixer la identitat dels
candidats. El sobre haurà d’indicar clarament a l’únic lot al que es presenta.
L’incompliment d’aquestes obligacions implica la seva exclusió
del concurs d’avantprojecte.

2.6.3 Criteris de valoració dels avantprojectes
Els criteris de valoració que es tindran en comte a l’hora de valorar les propostes
presentades seran, els que tot seguit s’indiquen. La puntuació màxima serà de 100
punts:
Qualitats arquitectòniques (fins a 40 punts):
Es valorarà la qualitat arquitectònica i la representativitat de la proposta, de manera
que aconsegueixi ser un referent urbà per la ciutadania. La integració de l’equipament
en el context existent, l’entorn, la trama urbana i el paisatge. Es valorarà la qualitat
dels espais interiors, tenint en consideració les dimensions, condicions d’il·luminació i
ventilació. Es valorarà també aquí la qualitat paisatgística i urbana dels espais a
urbanitzar i la seva capacitat de millorar ambientalment l’entorn existent, generant nou
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espai públic útil i saludable, que actuï com a sala exterior de l’equipament i punt de
trobada previ a l’accés a l’edifici.
Adequació programa funcional (fins a 20 punts):
Es valorarà l’adequació de la proposta al programa i als requeriments funcionals, la
comunicació i relació dels espais, i la possibilitat de funcionament autònom de les
diferents peces. Es valorarà també aquí la funcionalitat de la proposta d’urbanització i
com aquesta es relaciona amb els espais de l’edificació i els serveix de vestíbul previ.
Qualitat de sostenibilitat mediambiental i energètica (fins a 25 punts):
Es valorarà la contribució a la sostenibilitat mediambiental per damunt de l’estricte
compliment normatiu i amb la voluntat de tendir cap a edificis de consum energètic
gairebé nul (nZEB – nearly Zero Energy Buildings). Es valoraran positivament aquells
criteris d’eficiència energètica i mediambientals que s’apliquin de forma coherent i
integrats en una estratègia global de la proposta per assolir un edifici nZEB i altament
sostenible. No es valorarà la informació no rellevant o aquelles propostes
desproporcionades o no viables per conceptes tècnics, econòmics i de l’entorn així
com la superposició de diferents elements independents que no estan integrats a una
estratègia global i amb objectius clarament definits.
Adequació de la proposta al cost de referència i propostes de minimització dels costos
de manteniment de l'equipament (fins a 15 punts):
Es valorarà la viabilitat tècnica de la proposta i l’adequació de la mateixa al cost d'obra
previst, amb especial atenció al fet de no augmentar la superfície construïda prevista
per a l’equipament. Així mateix, també es valoraran positivament les propostes que
tinguin present solucions constructives que facilitin la minimització dels costos de
manteniment de l'equipament en ús.
2.6.4 Resolució del Jurat
Els acords del jurat s’adoptaran per majoria simple de vots. En cas d’empat dirimeix el
resultat de les votacions el vot del president del jurat.
Emetrà el seu veredicte en el termini dels tres mesos següents al del tancament de la
presentació de les propostes.
El jurat pot declarar desert el concurs i/o decidir no concedir alguna indemnització en
el cas que, segons el seu criteri, el candidat de què es tracti no aporti la documentació
mínima requerida en el present Plec, o be aquesta resulti molt deficient.
El veredicte es llegirà en acte públic.
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2.6.5 Premi i indemnitzacions
El Jurat designarà, d’entre els treballs presentats i admesos al Concurs, el que resulti
millor valorat.
Als equips d’autors, empreses o professionals guanyadors dels concursos se’ls
adjudicaran els contractes de l’Avantprojecte de les biblioteques i arxius municipals per
als Ajuntaments de Calaf i Gelida, se’ls podrà adjudicar posteriorment, si l’òrgan
competent de la Diputació de Barcelona o els Ajuntaments de Calaf i Gelida ho creuen
oportú, els contractes per redactar els projectes executius i les direccions facultatives
de les obres, mitjançant el procediment negociat sense publicitat, tal com disposa
l’article 168.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contrates del Sector Públic (en
endavant LCSP).
La resta de treballs seleccionats per a la fase 2, rebran una quantitat en metàl·lic de
tres mil cinc-cents euros, IVA inclòs (3.500 €), en concepte d’indemnització una
vegada lliurades les propostes i adoptat el veredicte del jurat per l’òrgan de
contractació de la Diputació de Barcelona.
Aquest import estarà subjecte a la corresponent retenció, en funció de la tipologia de
l’empresari.
A efectes de l’IRPF els empresaris no residents a l’estat espanyol hauran de presentar
certificat de residència fiscal.
2.6.6 Atorgament de les indemnitzacions i adjudicació dels contractes dels
avantprojectes
L’òrgan de contractació acceptarà, en els termes del que disposa l’article 187 LCSP, la
proposta del jurat, si s’escau, atorgarà les indemnitzacions i adjudicarà els contractes
de redacció dels avantprojectes als guanyadors dels concursos. El pagament es
realitzarà segons el disposat en aquest Plec.
2.6.7. Contractació dels projectes i de les direccions d’obres
Als candidats guanyadors dels concursos d’avantprojectes se’ls hi poden adjudicar, si
l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona o els Ajuntaments de Calaf i Gelida ho
creuen oportú, els contractes per redactar els projectes executius i les direccions de
les obres de construcció de les biblioteques i arxius municipals, mitjançant el
procediment negociat sense publicitat, tal com disposa l’article 168, lletra d). de la
LCSP.
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3) DADES RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE SERVEIS
(PROCEDIMENT NEGOCIAT)

3.1) Definició de l’objecte del contracte
És objecte de regulació en aquest apartat del present Plec, la contractació promoguda
pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic o bé pels Ajuntaments de Calaf i
Gelida, dels serveis de redacció dels Projectes d’execució de les biblioteques i
arxius municipals per als Ajuntaments de Calaf i Gelida i de la direcció de les
obres respectives, als participants en el concurs de projectes que hagin resultat
guanyadors.
Als equips d’autors, empreses o professionals guanyadors dels concursos se’ls podran
adjudicar posteriorment, si l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona o els
Ajuntaments de Calaf i Gelida ho creuen oportú, els contractes per redactar els
projectes executius i les direccions facultatives de les obres, mitjançant el procediment
negociat sense publicitat, tal com disposa l’article 168.d) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contrates del Sector Públic (en endavant LCSP).
Els contractes de serveis esmentats seran executats per un equip multidisciplinar de
tècnics experts o especialistes en els àmbits contemplats en el Projecte esmentat, en
els termes i amb l’abast establert en el Plec de prescripcions tècniques i en aquest
plec.
3.2) Pressupost de licitació
Pressupost del contracte per a la redacció del projecte executiu
Pressupost del contracte per la redacció dels Projectes executius de la biblioteca i
arxiu municipal per als Ajuntaments de Calaf i Gelida, IVA exclòs: 202.066,12€ (doscents dos mil seixanta-sis euros amb dotze cèmtims), per la suma d’ambdós
lots. A aquest import ja s’han descomptat els 65.702,48€ (IVA exclòs)
corresponents als dos Avantprojectes.
I s’ha fixat d’acord amb els següents paràmetres:
Justificació d'honoraris per la redacció dels projectes
executius de les biblioteques i arxius municipals
LOT NÚM.1: CALAF

LOT NÚM.2: GELIDA

Costos directes (85%)

68.842,99 €

102.913,22 €

Costos indirectes (13%)

10.528,92 €

15.739,67 €
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Costos edició (2%)

1.619,83 €

2.421,49 €

SUBTOTAL

80.991,74 €

121.074,38 €

IVA (21%)

17.008,26 €

25.425,62 €

98.000 €

146.000 €

TOTAL IVA INCLÒS

El valor estimat del contracte derivat del concurs per a la redacció dels dos Projectes
executius de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de Calaf i Gelida comprèn
els treballs necessaris per la redacció del projecte i de tots els treballs complementaris
a la redacció, el projecte d’instal·lacions, el projecte d’urbanització, el projecte
d’enderrocs, la certificació energètica, l’estudi de seguretat i salut i les visualitzacions.
El contingut d’aquests documents quedarà definit al plec de prescipcions tècniques
que s’aprovi en el procediment negociat per a la contractació del projecte executiu.

Pressupost del contracte de la direcció facultativa de les obres
Pressupost del contracte de la direcció facultativa (arquitecte) de les obres dels
Projectes executius de la biblioteca i arxiu municipal per als Ajuntaments de Calaf i
Gelida, IVA exclòs: 135.785,13 € (cent trenta-cinc mil set-cents vuitanta-cinc
euros amb tretze cèntims) per la suma d’ambdós lots.
I s’ha fixat d’acord amb els següents paràmetres:
Justificació d'honoraris per a la direcció de les obres
del projecte executiu de la biblioteca i arxiu municipal
LOT NÚM.1: CALAF

LOT NÚM.2: GELIDA

Costos directes (85%)

46.714,88 €

68.702,48 €

Costos indirectes (13%)
Costos desplaçaments
(2%)

7.144,63€

10.507,44 €

1.099,17 €

1.616,53 €

SUBTOTAL

54.958,68 €

80.826,45 €

IVA (21%)

11.541,32 €

16.973,55 €

TOTAL IVA INCLÒS

66.500,00 €

97.800,00 €

El valor estimat del contracte derivat del concurs per a la direcció facultativa
(arquitecte) de les obres dels Projectes executius de la biblioteca i arxiu municipal per
als Ajuntaments de Calaf i Gelida comprèn la direcció de l’obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte que la defineix,
incloent també la direcció de les obres d’enderroc, d’urbanització, la redacció del
projecte as-built i la certificació energètica definitiva de l’obra executada, així com la
redacció i direcció dels possibles projectes reformats. El director/a de l’obra serà
l’interlocutor/a habitual, encarregant-se de les relacions amb el promotor i serà el
responsable de la supervisió de tot l’equip de la direcció facultativa de l’obra. La
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concreció d’aquestes tasques quedarà definida al plec de prescipcions tècniques que
s’aprovi en el procediment negociat per a la contractació de la direcció d’obra.
Aquest contracte no inclourà la direcció d’execució (arquitecte tècnic), ni la coordinació
de seguretat i salut, ni el control de qualitat, que haurà de ser objecte de licitació
separada segons la Llei d’Arquitectura.
3.3) Durada del contracte de serveis i possibles pròrrogues
Quant a la durada:
a) Redacció del projecte: atès que el projecte a redactar quedarà definit en
l’avantprojecte, la durada del contracte i els terminis de lliurament quedaran
definits al plec de prescipcions tècniques que s’aprovi en el procediment negociat
per a la contractació del projecte executiu.
b) Direcció de les obres: atès que la naturalesa i durada de les obres quedarà
definida en el projecte executiu, la durada del contracte i els terminis de lliurament
quedaran definits al plec de prescipcions tècniques que s’aprovi en el procediment
negociat per a la contractació de la direcció d’obra.
3.4) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació dels serveis de redacció dels Projectes d’execució de les biblioteques i
arxius municipals per als Ajuntaments de Calaf i Gelida i de la direcció de les obres
respectives, es durà a terme mitjançant procediment negociat, sense publicitat, de
conformitat amb el que disposa l’article 168, lletra d). de la LCSP.
Es convidarà al guanyador del concurs de projectes a participar en una negociació
sobre els aspectes que es detallen en la clàusula 3.8 del present Plec.
En l’expedient es deixarà constància de totes les actuacions realitzades.
3.5) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvencia economica i
financiera i professional o tècnica
El licitador haurà de complir les condicions següents:
 Disposar de la solvència següent:
 Solvència econòmica i financera:
-

Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització pels riscos
professionals.
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En els futurs contractes de redacció del projecte executiu i de la direcció de les obres
de construcció dels Projectes d’execució de la biblioteca i arxiu municipal per als
Ajuntaments de Calaf i Gelida, mitjançant el procediment negociat sense publicitat,
s’haurà d’acreditar la solvència econòmica mitjançant la disposició d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals per import no inferior al VEC del contracte, en
els termes de l’article 87.3b LCSP, és a dir, per al Lot 1, Calaf, d’import 98.000 € per la
redacció del projecte executiu i 66.500 € per la direcció facultativa de les obres i, per al
Lot 2, Gelida, d’import 146.000€ per la redacció del projecte executiu i 97.800€ per la
direcció facultativa de les obres.

 Solvència tècnica o professional
-

Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a
màxim, els tres (3) últims anys, en la qual se n’indiqui l’objecte del treball, la
superfície, l’import, la data i el destinatari, públic o privat, signada pel representant
legal de l’empresa.
Mínim: En aquesta relació ha de constar, com a mínim, un treball/servei de
característiques similars a l’objecte del contracte, de projecte d’equipament públic
o privat d’ús cívico-cultural, educatiu o administratiu per un import mínim
(corresponent a l’avantprojecte) equivalent al 70% del valor estimat del contracte
de redacció de l’avantprojecte, realitzat en algun dels exercicis esmentats de:
 23.450€ (IVA inclòs) en el cas del Lot 1, Avantprojecte de la biblioteca i arxiu
municipal de l’Ajuntament de Calaf i
 32.200€ (IVA inclòs) en el cas del Lot 2, Avantprojecte de la biblioteca i arxiu
municipal de l’Ajuntament de Gelida
En cas que es presenti documentació acreditativa de l’import corresponent a
projectes executius complerts, es tindrà en consideració a efectes de solvència el
valor resultant d’aplicar el 25% al total, equivalent a l’import de l’avantprojecte.
Mitjà d’acreditació:
o

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat per entitats del sector públic, cal
aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent. En el cas que l’entitat
sigui la Diputació de Barcelona, no caldrà aportar cap certificat.

o

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat per entitats del sector privat,
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests
treballs/serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada
pel representant legal de l’empresa licitadora.
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Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els següents mitjans personals:
a) Redacció del projecte executiu: adscripció dels mateixos mitjans personals
compromesos per a la redacció de l’avantprojecte.
b) Direcció de l’obra: adscripció de l’arquitecte autor del projecte durant tota l’obra i els
diferents especialistes compromesos per la redacció de l’avantprojecte i el projecte
executiu en aquelles fases d’obra de les que en siguin responsables.
3.6) Aspectes objecte de negociació
Els aspectes de negociació utilitzats son de caràcter automàtic en aplicació de l’article
159.1 b) LCSP.
Els aspectes de negociació per al negociat corresponent al contracte de redacció del
projecte executiu seran els següents:
a) Reducció del termini global de redacció del projecte
b) Proposició econòmica
Els aspectes de negociació per al negociat corresponent al contracte per a la direcció
facultativa de les obres seran els següents:
a) Nombre de visites mensuals a l’obra per sobre del mínim establert al plec de
tècniques.
b) Proposició econòmica.
3.7) Penalitats
Les penalitats que regiran els negociats seran les mateixes que regeixen el contracte
de l’avantprojecte, sense prejudici que en la redacció de les condicions del negociat
se’n pugui establir alguna d’específica complementària, si s’escau.
3.8) Rescissió del contracte
Les causes de rescissió que regiran els negociats seran les mateixes que regeixen el
contracte de l’avantprojecte, sense prejudici que en la redacció de les condicions del
negociat se’n pugui establir alguna d’específica complementària, si s’escau.
3.9) Subcontractació
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte,
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte
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a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP,
llevat les següents tasques:


S’admetrà la subcontractació de fins un 50% excepte en les tasques essencials
del contracte. Els aspectes que donaran lloc a la subcontractació es definiran en el
moment de l’aprovació del procediment negociat, si s’escau.

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la
Diputació de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva
execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot
indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte
i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per
executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no
està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i
tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes
3.10) Drets de propietat intelectual
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa
contractista és propietat de la Diputació de Barcelona d’acord amb la clàusula 48 del
PCAG, i podran ser cedits als Ajuntaments de Calaf i Gelida.

4) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ DE LA REDACCIÓ DE
L’AVANTPROJECTE

4.1) Durada del contracte i terminis de lliurament
-

Durada del contracte:

El contracte de redacció de l’avantprojecte, un cop formalitzat, tindrà una durada de
vuit (8) mesos, a comptar des de l’inici de la prestació objecte del contracte.
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article
35.1.g) LCSP.
No s’estableixen terminis parcials.
Per al conjunt del termini d’execució del contracte no es tindran en compte els
períodes que transcorrin en les següents situacions:
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1. Mentre no s’aportin les dades necessàries per a la redacció del treball, quan
aquestes hagin de ser facilitades per entitats locals, altres Administracions
Públiques o qualsevol entitat de dret públic.
2. Durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases per part de l’ens
local destinatari del treball.
Durant els terminis derivats d’aquestes situacions, que caldrà constatar
documentalment, s’atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini
d’execució, amb indicació de si l’afectació ho és total o parcial; en aquest darrer cas
fent constar la part dels treballs suspesos.
No obstant, en qualsevol d’aquestes situacions descrites, individual o acumulades, el
termini de suspensió màxima no podrà ser superior a 6 mesos.
El tècnic gestor del Servei recollirà mitjançant acta o informe el període o períodes en
què s’ha produït la suspensió.
Quant a la pròrroga: El contracte no serà prorrogable.
4.2) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en aquest plec de
bases, en el plec de prescripcions tècniques particulars, les clàusules de les dades
específiques del contracte, i aquells que resultin de la resta de la documentació
contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:
 El guanyador del concurs haurà d’estar en possessió de quantes
acreditacions/habilitacions legals siguin necessàries per desenvolupar correctament
l’objecte del contracte, així com dels futurs serveis de redacció de projecte bàsic i
constructiu i la direcció de l’obra.
 El personal dependent del candidat per al compliment de les prestacions objecte de
la present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant la Diputació de
Barcelona.
 El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació amb
la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i,
en particular, s’obliga a:


Facilitar a la Diputació la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
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Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès
públic.



No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que , en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.



Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.



La Diputació de Barcelona es reserva el dret de publicar les propostes
presentades a la fase 2 d’aquest concurs.



L’empressa es sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea vigent en
matèria de protecció de dades. Aquesta obligació es considera una condició
essencial.



Executar els treballs segons el que es disposa aquest plec, el plec de
prescripcions tècniques particulars, i la resta de documentació contractual.



L’autor de l’avantprojecte finalment seleccionat serà el contacte amb
l’Administració i assistirà, a petició de la Administració, a totes les reunions en
que es demani la seva presència, per a la correcta execució dels treballs.



Disposar els mitjans personals i materials mínims necessàris per a desenvolupar
els treballs, i que es va compromentre a adscriure, en els termes d’aquest plec i
de la resta de documentació contractual.



L’empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i forma dels salaris
del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista
haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una
declaració en què constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment. Aquesta obligació es considera essencial i el seu incompliment,
durant dos mesos seguits, serà motiu de rescissió del contracte.



L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a
l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles
categories/grups professionals equivalents. A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho
sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment. Aquesta obligació es considera essencial i el seu incompliment,
durant dos mesos seguits, serà motiu de rescissió del contracte.
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4.3) Règim de pagament
El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts en
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat
Social.
S’efectuaran 2 pagaments:


Primer pagament de 5.000€ IVA inclòs al final de la fase 2 del concurs, en
concepte de bestreta de l’Avantprojecte.



Segon pagament de 28.500€, IVA inclòs, en el cas del lot 1, Calaf i de 41.000€,
IVA inclòs, en el cas del lot 2, Gelida, al lliurament final de l’encarrec, per a cada
un dels lots, segons la documentació i contingut especificat al Plec de
prescripcions tècniques, un cop aquesta documentació hagi estat revisada i
validada pel SEEP.

Els candidats presentaran les factures corresponents a les indemnitzacions i els
honoraris per la redacció de l’avantprojecte establertes en la clàusula 1.3 del Plec de
bases, i el seu pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona. En el cas que
s’hagi presentat un equip d’autors, el pagament es realitzarà integrament al designat
com a representant per la resta de l’equip d’autors, tal i com en els terminis establerts
en l’article 198.4 LCSP, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de
Factures de la Diputació de Barcelona, prèvia conformitat del tècnic/a gestor/a del
concurs de projectes i de la cap del Servei d’Equipaments i Espai Públic, sens perjudici
que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat
a l'execució del concurs de projectes, als efectes de comprovar que es troba al corrent
del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar al Registre de Factures de la Diputació de
Barcelona, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències
en matèria de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari del concurs
de projecte: Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tècnics detallats al portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica
de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat).
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En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els codis DIR3 següents:
Oficina comptable: GE0001058 Intervenció General - Registre de Factures
Òrgan gestor GE0001092
Unitat tramitadora: GE0001092
4.4) Subcontractació
El contractista només podrà subcontractar vàlidament la realització de l'estudi
geotècnic, l’aixecament topogràfic, les visualitzacions i altres estudis complementaris,
fins al 30% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb els requisits
assenyalats a l’article 215 LCSP.
4.5) Exigència de la garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació,
IVA exclòs
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108.1 LCSP.
Així d’acord amb el que preveu el plec de clàusules administratives particulars, la
garantia definitiva podrà constituir-se mitjançant retenció en el preu a satisfer per
l’administració referit al primer pagament que s’hagi d’abonar a l’empresa
adjudicatària.
4.6) Possibilitat de modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de
normativa aplicable.
No es preveu la modificació del contracte.
4.7) Termini de garantia del contracte
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les
característiques i la naturalesa de la present contractació, ja que la prestació del servei
s’esgota amb la prestació.
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4.8) Revisió de preus
En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu
l’article 103 de la LCSP.
4.9) Condicions especials d’execució i clàusules socials
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:








Amb posterioritat a la presentació de l’oferta, i durant tota l’execució del contracte,
no s’admetrà cap canvi en el quadre del personal proposat per a l’execució del
contracte sense autorització prèvia de la Diputació de Barcelona, i en tot cas
haurà de tenir la mateixa experiència que la justificada i valorada per aquesta
Corporació.
L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a
l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles
categories/grups professionals equivalents. A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti,
una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.
Aquesta obligació es considera essencial i el seu incompliment, durant dos mesos
seguits, serà motiu de rescissió del contracte.
L'empresa contractista, en les noves contractacions, baixes i substitucions de
l’equip de treball que es puguin produir durant l'execució del contracte, es
comprometi a incorporar almenys persones aturades inscrites en les oficines
d'ocupació, prioritzant en la seva contractació els pertanyents a col·lectius
desfavorits, amb dificultats d'accés al món laboral o amb el risc d'exclusió social,
amb el benentès que, a més, hauran de complir les condicions de capacitació
tècnica i experiència que van ser objecte de valoració per a la adjudicació del
contracte.
Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el
disposat en els col·lectius sectorials aplicables, llevat que l’empresa disposi de
conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als seus treballadors.

4.10) Penalitats
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran
al contractista les penalitats següents:
En aquesta contractació s’exigeix la penalitat per l’incompliment del termini total del
contracte en els termes que preveu l’article 193.3 de la LCSP.
D’acord amb l’article 192 de la LCSP, s’han previst en el PCAP diferents penalitats pel
compliment defectuós o incompliment d’altres obligacions contractuals.
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A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:


una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del
contracte, IVA exclòs.

B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran:


per l’incompliment de les obligacions que es recullen a continuació, considerades
especialment greus, s’imposaran penalitats de fins al 10% sobre el pressupost del
contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment, en
els termes següents:





Manca d’algun dels professionals compromesos i/o de l’experiència
declarada, pel que fa a l’equip professional que executarà el contracte: 30€
diaris.
Incompareixença a les reunions de treball proposades pel SEEP: 100 € per
reunió.
Per l’incompliment de les condicions especials d’execució previstes: 100 €
diaris.

Les penalitats que s’imposin no podran superar el 10% sobre el pressupost del
contracte, IVA exclòs i seran descomptades de les factures, prèvia audiència al
contractista per tal que efectuï les al·legacions que consideri.
4.11) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
L’incompliment de l’execució dels treballs per un l’equip tècnic amb les mateixa
formació i/o experiència que va que ser objecte de valoració.
L’incompliment de les condicions especials d’execució.
L’incompliment de qualsevol obligació essencial.
Són causes de resolució dels contractes l’incompliment de les obligacions
principals següents:
 Quan les penalitats, per incompliment de termini total o parcial de la prestació,
sigui igual o superior al 10% del pressupost del contracte, IVA exclòs.
 L’incompliment de l’obligació del contractista del deure de confidencialitat
respecte de les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte.
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 L’incompliment de l’obligació del contractista de disposar d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil per un import d’acord amb l’establert a la
clàusula de solvència econòmica i financera.
 Les causes específiques de resolució del contracte respecte de la protecció de
dades de caràcter personal.
 L’incompliment de l’obligació del contractista d’adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals i materials compromesos i que han estat
objecte de valoració com a criteri d’adjudicació.
 La negativa o l’incompliment manifest del contractista a ajustar-se a les
indicacions que des de la Diputació de Barcelona (SEEP) es puguin fer en el
desenvolupament dels treballs i d’acord amb les determinacions del contracte.
 La incompareixença reiterada a reunions de treball proposades pel SEEP o per
l’Ajuntament, l’incompliment en els terminis parcials que es puguin establir,
l’omissió d’informació que pugui afectar al desenvolupament del treball, i
qualsevol actitud o negligència que pugui afectar greument els objectius del
treball.
4.12) Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a
la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa estatal o
autonòmica que la desenvolupi, s’informa la contractista i al seu personal:
Responsable
del tractament

Diputació de Barcelona
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona
Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la
protecció de dades: delegatprotecdades@diba.cat
Finalitat
del Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i
tractament
unitats administratives de la Diputació de Barcelona.
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Temps
de Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa
conservació
de contractació pública i d’arxiu històric.
Legitimació
del tractament Compliment d’obligacions contractuals.
Destinataris
de cessions o
transferències
Drets de les
persones
interessades

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les
dades subministrades.
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a
través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-laseu/proteccio-dades/default.asp o presencialment a les oficines del
Registre https://www.diba.cat/web/registre/
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el
concerneixen infringeix el RGPD.
Sent
a
Catalunya
l’APDCAT
l’autoritat
de
referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no
podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de
caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació.
En el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a
dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del
deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir
accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de
finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d’aquesta violació de
seguretat a la Diputació.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el
contractista i la Diputación establiran per escrit les obligacions de les parts per donar
compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal.
4.13) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
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els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.
D’acord amb l’art 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de 5 anys a comptar del coneixement
de la informació de referència.
De conformitat amb l’art. 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
4.14) Notificacions
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui,
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la seu
electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/notificacions/.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut deu (10) dies naturals sense
que s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles
al Perfil de Contractant.
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4.15) Propietat dels treballs
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del concurs de projectes per part
dels participants és propietat de la Diputació de Barcelona.
Els avantprojectes presentats passaran a ser propietat exclusiva de l’òrgan convocant i
podran ser cedits als Ajuntaments de Calaf i Gelida. La documentació presentada en la
segona fase de selecció no serà retornada.
Diputació de Barcelona podrà fer públiques les propostes presentades a la fase 2
d’aquest concurs.
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ANNEX 1
AL PLEC DE PLEC DE BASES 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)
Expedient núm.: 2021/1324

El concursant només podrà presentar oferta a un nombre màxim d’un lot. És per
aquest motiu que l’oferta del concursant haurà d’indicar clarament a quin lot es
presenta i en cas de que presenti oferta per a més d’un lot quedarà
automàticament exclòs.
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
PER AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA NACIONAL
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm.
............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa al 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 A L’ AJUNTAMENT DE ______________ (LOT __________):
i DECLARA RESPONSABLEMENT:
 Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per a
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de les dites
activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la
llibertat i indemnitat sexuals.
 Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i que disposa dels recursos
humans i tècnics necessaris per a fer front a les obligacions que puguin derivar-se
del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la
Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
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 Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols.
 Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
SÍ

NO

NO obligat per normativa

 Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
SÍ

NO

NO obligat per normativa

 Respecte a l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’empresa:
Està subjecta a l’IVA.
Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies
que donaren lloc a la no subjecció o l’exempció.
 Respecte a l’impost d’activitats econòmiques (IAE), l’empresa:
Està subjecta a l’IAE.
Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies
que donaren lloc a la no subjecció o a l’exempció.
 Que en el cas que que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de
dades personals segons la clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars indicar la següent informació:
No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests
Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests
En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil
empresarial del subcontractista que s’haurà de definir
per referència a les condicions de solvència professional
o tècnica
 Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a :
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Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a l’efecte d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
comunicar la dita circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de fer
la modificació corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per a rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que la Diputació de Barcelona pugui
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
 Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen es (......... indiqueu les empreses que el componen.....).
(Data i signatura).
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ANNEX 2

Àrea de Cultura, Educació i Esports
Gerència de Serveis de Biblioteques
Recinte Escola Industrial. Edifici del Vagó
Comte d’Urgell, 187 · 08036 Barcelona
Tel. 934 022 545 · Fax 934 022 488
gs.biblioteques@diba.cat · www.diba.cat/biblioteques

Biblioteca 1 d’octubre
Calaf
Programa funcional

Abril de 2019
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Presentació
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. Calaf (3.547 habitants) disposa actualment d’una biblioteca municipal, situada en
un Institut de secundària que no reuneix les característiques mínimes per a cobrir adequadament les necessitats
dels ciutadans del municipi. L’Ajuntament del municipi ha decidit donar un pas més enllà i crear una biblioteca.
El document que us fem a mans és la proposta del programa funcional de la Biblioteca 1 d’octubre de Calaf, que
ha de servir com a base per a la redacció del projecte arquitectònic i del programa de gestió. L’estudi ha estat
realitzat per l’equip tècnic de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona en col·laboració
amb els responsables municipals i un procés participatiu municipal. El següent pas serà elaborar el pla de gestió,
que es treballarà amb els responsables municipals i la direcció de la biblioteca.
El document es desenvolupa a partir dels següents apartats: contextualització local, missió i funcions de la
biblioteca pública, col·lecció, l’espai, quadre resum de recursos, organigrama funcional, personal i hores
d’obertura i valoració econòmica.
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Contextualització local
1.1. Ciutadania, economia i territori

Calaf es troba situat al centre de Catalunya a la comarca de l’Anoia i té una extensió de 9,35 km2. El municipi té
actualment 3.535 habitants (a 1 de gener de 2019) i una tendència situada entre el creixement de la població i
l’efecte donat per la capitalitat de comarca de l’Alta Segarra que crea la necessitat de donar servei a una població
d’uns 7.000 habitant en un període de 10 anys vista.

Piràmide de població 2019
100‐109 anys
90‐99 anys
80‐89 anys
70‐79 anys
60‐69 anys
50‐59 nays
40‐49 anys
30‐39 anys
20‐29 anys
10‐19 anys
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‐20,00% ‐15,00% ‐10,00% ‐5,00%

0,00%

5,00%

% DONES
% HOMES

10,00% 15,00% 20,00%

L’estructura per edats i gènere de la població menor de 65 anys està molt condicionada per l’elevat percentatge
de població immigrant que resideix al conjunt del municipi, ja que aquest col·lectiu és majoritàriament d’edat
laboral i de gènere masculí, seguint els paràmetres típics de la immigració. Les persones que emigren a un altre
país ho fan principalment per raons de treball i tenen majoritàriament, en un primer moment, de 15 a 45 anys.
Posteriorment la piràmide d’edats es reequilibra parcialment gràcies als processos de reagrupament familiar.
La població estrangera ha crescut a un ritme molt accelerat, actualment Calaf té un 29% de població immigrant,
les procedències més importants són: Marroc, Romania, Senegal, Ucraïna, Guinea i Polònia. Per una altra banda
la població autòctona, s’ha reduït en el mateix període.
La indústria és el sector que genera la major part dels llocs de treball a Calaf, les activitats industrials amb major
pes són les relacionades amb la producció de materials per a la construcció.
Calaf disposa d’un teixit associatiu ampli, com demostra el fet que hi hagi una quarantena d’entitats registrades,
fet que reforça el fort sentiment de cohesió i identitat de Calaf, que va acompanyat d’un significatiu i remarcable
recolzament de l’Ajuntament a les entitats, com a facilitador o col·laborador i no tan com organitzador.
El municipi compta amb una estació de la companyia ferroviària RENFE en la seva línia de Barcelona a Lleida per
Manresa, així com tres línies regulars d’autobusos que comuniquen el municipi amb Igualada, Barcelona, Manresa
i la Seu d’Urgell.
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1.2.Situació bibliotecària
Calaf 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 considerada biblioteca pública i està oberta a tothom. Aquesta no forma part de
la Xarxa de Biblioteques Públiques de la província de Barcelona.
Té una superfície de 85 m2 útils. Té un horari d’obertura de dilluns a divendres de 17 a 19:30h, el mes d’agost
està tancada. El seu personal està format per una monitora. Duen a terme activitats: club de lectura, exposicions,
etc. I disposen dels serveis bàsics de biblioteca pública com el préstec i l’accés a internet.
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.

Missió i funcions de la biblioteca pública

El propòsit general de la biblioteca pública continua tenint vigència com fa 20 anys com a “promotor de la
informació, l’educació i l’activitat cultural”, però en els últims anys els marcs i els recursos han canviat
radicalment. El desenvolupament ha anat des de la clàssica biblioteca contenidora de llibres a un concepte de
biblioteca que pren el seu punt de partida en les necessitats i interessos dels ciutadans, i que organitza l’oferta i
les activitats basades en una comprensió molt més àmplia de la informació que el concepte clàssic d’educació
general. La biblioteca és un protagonista important de la comunitat en la que s’insereix, un punt de trobada de
diferents col·lectius i un centre neuràlgic de la vida cultural de la comunitat; en definitiva, una biblioteca que
aporta valor a la societat. Els quinze potencials beneficis que aporten les biblioteques són:
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Els elements de definició de la missió de la biblioteca pública es troben recollits en el Manifest de la Unesco:
“La Biblioteca pública és la porta local d’accés al coneixement, que ofereix les condicions bàsiques per a l’educació
al llarg de la vida, la independència en la presa de decisions i el desenvolupament cultural de les persones i grups
socials en una societat en contínua evolució”.

A partir d’aquesta definició, les funcions bàsiques de la biblioteca pública s’estructuren a l’entorn dels següents
eixos:
Centre d’informació
La Unesco defineix la biblioteca pública com a centre local d’informació que facilita tot tipus de coneixement i
d’informació als seus usuaris i que els proporciona les condicions bàsiques per a aprendre suficientment, al llarg
del temps, per a poder decidir lliurement i per a assolir el desenvolupament cultural de l’individu i dels col·lectius.
La biblioteca pública facilita tot tipus d’informació a usuaris individuals i col·lectius. Cada cop més la biblioteca
pública ofereix informació de la localitat on es troba emplaçada i aquella que afecta directament al ciutadà tant en
la seva vida quotidiana com en els seus interessos professionals. La biblioteca pública s’ha de convertir en un
punt d’accés a la informació de recursos i activitats tant locals com externes.
Centre democratitzador de la cultura i Del saber
Els serveis de la biblioteca pública es fonamenten en la igualtat d’accés per a tots els ciutadans i ciutadanes,
sense tenir en compte l’edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat, l’idioma o la classe social. A la societat de
la informació les diferències socials també es manifesten en la desigualtat a l’accés a la informació. La biblioteca
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pública concebuda com un servei bàsic i necessari ha de tenir un paper predominant per garantir la igualtat social
en aquest àmbit.
Centre d’integració social
La concepció tradicional de la biblioteca com espai exclusiu per als estudiants o com magatzem de llibres de tot
tipus ha donat pas a la nova biblioteca pública. La biblioteca es converteix en el centre d’informació més
important per als ciutadans; en una porta oberta a la informació general i local que les tecnologies de la
informació posen al nostre abast; en un centre d’activitat cultural de primer ordre; en un espai obert a les
iniciatives culturals; en un espai d’identitat amb el territori que estimula valors d’interculturalitat, solidaritat i
participació i en un multiespai obert a tots els sectors socials.
La biblioteca entesa com a un punt de trobada de la comunitat ha de ser considerada un espai clau per contribuir
a la cohesió social. Per a poder assolir aquests objectius necessitarà de professionals qualificats així com avançar
en el treball interdisciplinari.
Centre de promoció de la lectura
La biblioteca pública té una funció educadora, i un compromís vers la lectura i els seus valors, principalment com
una eina de creixement personal. Com a entitat dinàmica, impulsora i dinamitzadora, més enllà del seu paper
històric de proporcionar l’accés gratuït als llibres i a altres materials impresos, ha d’assumir un paper actiu en la
creació i foment d’hàbits de lectura.
Centre de formació permanent i autoaprenentatge
La biblioteca pública és un excel·lent suport per a l’educació permanent i una demostració pràctica de l’aposta de
la nostra societat envers el valor de l’educació, entès com un procés amb continuïtat al llarg del temps.
És també una funció pròpia de la biblioteca pública facilitar els recursos necessaris per a l’autoaprenentatge i la
formació no presencial. La biblioteca ha de potenciar i participar en activitats i programes municipals
d’alfabetització i impulsar altres alfabetitzacions, com la informàtica.
Espai d’oci
La relació que s’estableix entre el temps lliure que disposa la població i el consum de béns culturals és directa. El
concepte actual de la biblioteca pública com a referent cultural del territori converteix aquest equipament en un
lloc actiu obert al diàleg, al debat, a l’intercanvi i a la participació en activitats culturals i recreatives. La
bibliotecaha de ser un lloc de comunicació i intercanvi on es troben tots els serveis que donen resposta a les
necessitats, demandes i expectatives dels usuaris actuals i dels usuaris potencials i on els llibres ja no seran
l’única font d’informació.
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Col·lecció
El fons és el conjunt de recursos d’informació en qualsevol suport que la biblioteca posa a disposició dels usuaris
de manera física o bé facilitant-los l’accés a recursos electrònics en línia, ja sigui a través dels ordinadors propis,
ja sigui de manera remota mitjançant la seva web i la plataforma de préstec de llibres electrònics. En els propers
anys els fons en format digital haurà d’esdevenir una part important de la col·lecció: la biblioteca oferirà accés als
mitjans impresos tradicionals, adreçats tant a públic adult com a infants, però també serà un punt de referència
pel que fa als fons digitals.
En l’organització dels fons caldrà considerar la diferenciació dels centres d’interès. Aquests tenen per finalitat
potenciar, donar visibilitat i facilitar l’accessibilitat a fons i/o temes, mitjançant l’agrupació de diferents temàtiques
que habitualment estan disperses segons la classificació habitual de la biblioteca (CDU) ja sigui per demandes
informatives reiterades dels usuaris, o per l’actualitat del tema. Aquests centres poden anar creixent o modificantse depenent de les necessitats dels usuaris i contenen tot tipus de suports (llibres, cd’s, DVD’s i revistes).
La nova biblioteca es constituirà agafant com a punt de partida la col·lecció de la biblioteca actual, que
serà prèviament analitzada per tal de detectar i cobrir els buits respecte els paràmetres de fons que hi ha
establerts i la seva correcta distribució per àrees. El fons actual s’expurgarà i actualitzarà atenent als
criteris de política de col·lecció i serà la base de la col·lecció inicial de la futura nova biblioteca.
La Biblioteca tindrà un fons final de 9.000 documents de lliure accés al qual cal afegir també el fons del
magatzem. La col·lecció inicial serà com a mínim un 60% del fons final, que s’assolirà transcorregut un període
de 5 anys a partir de la inauguració de la biblioteca. En el moment en que s’assoleixin les ràtios considerades
òptimes per a la prestació dels serveis, la biblioteca tendirà al creixement zero, mitjançant la incorporació de nous
materials i la retirada del material obsolet. La biblioteca haurà de portar a terme una política d’esporga de forma
sistemàtica, procurant mantenir l’equilibri i la qualitat de la col·lecció. Els criteris bàsics seran: el deteriorament del
dels materials, l’obsolescència o la pèrdua d’actualitat de la informació, la falta d’ús i la retirada d’exemplars
duplicats o que poden ser substituïts pels documents en format digital. El fons de lliure accés s’haurà d’haver
renovat completament en un màxim de 10 anys.
A continuació es presenta la distribució aproximada del fons:

FONS DOCUMENTAL
(fons final de lliure accés)
Fons general (docs.)

6.750

Coneixements

3.350

Ficció

1.700

Música i imatge

1.700

Fons infantil (docs.)

2.250

Coneixements
Ficció
Música i imatge

Fons total de lliure accés
Diaris i revistes (títols)

800
1.000
450

9.000
75
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L’espai
“To invent a future that doesn’t exist, you really have to understand what people are doing
today and completely reimagine it”
Bill Burnett

L’edifici de la biblioteca ha d’ésser un espai atractiu, acollidor i flexible, que reflecteixi la concepció de la biblioteca
com a referent cultural i social del territori. Ha de respondre a les necessitats canviants d’un públic heterogeni i de
l’evolució tecnològica i d’uns suports documentals que s’estan desmaterialitzant.
La biblioteca precisa entorns físics acollidors i socials per respondre a la implementació d'un model de biblioteca
on el les persones i l'activitat que hi desenvolupen són protagonistes. L'objectiu és aconseguir un espai ampli i
diàfan amb ambients que permetin a les persones moure’s instintivament en un entorn que acull diversitat d'usos
i propostes.
La biblioteca com a centre de recursos és molt més que un contenidor documental en el que els materials estan
ordenats i són de fàcil localització. Aquesta s'ha de transformar en un gran aparador que mostri i exposi amb
estratègies diverses els seus recursos, generant un ambient propici a la trobada amb els llibres i el descobriment
de lectures. Les biblioteques han d’actuar d’una forma proactiva. Aquesta és una premissa que no només afecta
a l’entorn virtual sinó també a l’entorn físic. Els documents han d’atreure l’atenció. És per aquest motiu que cal
replantejar la forma en que tradicionalment s’ha organitzat, cal avançar cap dinàmiques més obertes i flexibles.

Les pautes que han de regir la redacció del projecte són:
Confort: Cal prestar especial atenció a aspectes com la dimensió i la configuració dels espais, la il·luminació, el
clima, l’acústica, els materials, el mobiliari, i així mateix aconseguir un entorn on l’usuari se senti segur i protegit.
El silenci com un signe de confortabilitat que cal controlar, de forma que puguin conviure usos tant diversos com
la formació, les activitats, etc. Cal aconseguir el màxim d’aïllament acústic, però trobant el punt d’equilibri amb el
tractament de l’espai.
Accessibilitat: S’ha de facilitar l’ús accessible i còmode de la biblioteca i dels seus serveis. La no existència de
barreres arquitectòniques i que les disposicions i interconnexions entre diferents sales i àrees sigui lògica i de fàcil
orientació són els principals elements a considerar.
Sostenibilitat: És un factor bàsic a tenir en compte tant en el moment de la construcció, com en el futur per la
gestió i el manteniment de l’equipament en funcionament. La biblioteca ha de ser un instrument educador dels
aspectes vinculats a la sostenibilitat, el propi edifici ha de ser sostenible i explicar les seves virtuts
mediambientals.
Flexibilitat: Els espais han de ser transformables. Han de ser polivalents segons les necessitats del dia a dia
considerant la facilitat per realitzar canvis d’usos temporals (actes, xerrades, exposicions, reunions,...), però
també han de possibilitar la flexibilitat de futur vinculada als canvis i a les transformacions en els serveis i els
usos. La flexibilitat es concreta fonamentalment en la configuració de les instal·lacions (il·luminació, connexions
elèctriques i informàtiques i de clima) i el mobiliari.
Mobilitat: Les tecnologies tenen un potencial extraordinari per transformar la forma de prestar els serveis:
aporten noves maneres d’oferir, de crear i de compartir. En aquest sentit la mobilitat és un concepte estratègic
que s’ha de tenir en compte pels efectes que té en els espais, les infraestructures, el mobiliari, l'equipament
informàtic i l'accés a la xarxa que han de permetre organitzar diferents models de formació, d’activitats i de
serveis. Els espais han d’estar tecnològicament adaptats als nous serveis.
Aquestes dues darreres pautes tenen especial interès des del punt de vista programàtic, la flexibilitat i la mobilitat
garantiran la possibilitat de transformació i de “creixement” de la pròpia biblioteca. Igual que els fons
documentals cada vegada hi haurà més presència dels formats digitals, gran part dels serveis i activitats també es
9
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plantejaran a partir de la tecnologia digital, per tant és bàsic assegurar que les infraestructures i equipaments
permeten transformar els espais segons el moment i les necessitats.

Emplaçament i organització de la biblioteca
La biblioteca s’ubicarà a l’antiga caserna de la Guardia Civil, a la cantonada dels carrers Francesc Casajoana i
Sallavinera.

Plànol de nucli de Calaf on podem veure l’emplaçament emmarcat en taronja.

Exemples de distribució
 Barcelona. Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró:
http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/346986/0/BARCELONA+HORTA+GUINARD%C3%93%20+Biblioteca+Montbau-+Albert+P%C3%A9rez++Bar%C3%B3.pdf/9956ae5a-8aaa-41ca-b8ed-ebdb9f147e25

 Santa Coloma de Cervelló. Biblioteca Pilarín Bayés
http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/351172/0/SANTA+COLOMA+DE+CERVELL%C3%93Biblioteca+Santa+Coloma+de+Cervell%C3%B3.pdf

 Terrassa. Biblioteca Districte 4
http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/351529/0/TERRASSA-Biblioteca+Districte+IV.pdf

 Terrassa. Biblioteca Districte 6
http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/351553/0/TERRASSA-Biblioteca+Districte+6.pdf/434bbebd-1a16-456c-b7e0f97337741c32

Previsió d’afluència
Es preveu una afluència mitjana d’entre 80 i 135 persones al dia.
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àrea d’accés

Zona d’acollida i promoció

espai polivalent

La zona d’acollida i promoció es concep com un punt de trobada comunitari. En els seus diferents espais s’hi
concentraran gran part de les accions de promoció de la lectura i la cultura. Aquesta és la zona més dinàmica de
l’equipament, en conseqüència el tractament de tot l’espai cal que resolgui la qüestió acústica en el sentit que
absorbeixi el soroll i faciliti ser un espai de relació i intercanvi. La distribució dels espais ha de permetre el
funcionament independent dels espais integrats en aquesta zona respecte a la resta de la biblioteca. Cal
comunicar el que es trobarà l’usuari a la biblioteca. S’han de fer visibles els serveis.

Àrea de d’accés
CARACTERÍSTIQUES
DEFINICIÓ

I

SERVEIS:

És la primera presa de contacte entre l’usuari i la
biblioteca. És un punt de trobada i espai de relació
entre usuaris. Aquí hi ha també la bústia de
documents amb accés des de l’exterior.
UBICACIÓ:

Dimensió:
Col·lecció:
Dispositius:

BÀSIQUES

2

80 m
Expositor per mostres temporals
1 catàleg
1 punt d’autopréstec
1 pantalla informativa

L’àrea d’accés és l’element pont entre l’exterior i la
resta d’espais de la biblioteca, que hauran de ser fàcilment identificables pels usuaris. Hi haurà també els lavabos
–és important que tinguin canviadors per a la mainada–.
PÚBLIC

I

USOS:

Aquesta àrea es concep com un espai de concurrència. Per la correcta circulació de les persones cal considerar
les cues puntuals que es puguin ocasionar en l’acollida de grups i l’aglomeració en l’entrada/sortida de les
activitats que es realitzin a la sala polivalent amb una concurrència elevada.
AMBIENTACIÓ:

La transparència, amplitud i accessibilitat de l’àrea d’accés ha de permetre donar a entendre fàcilment l’ús públic
de l’edifici i ha de facilitar una comunicació directa amb les àrees que té vinculades i connectades. El seu disseny
ha de vetllar pel màxim aprofitament de la llum i ventilació natural i, tanmateix, ha de disposar d’elements per
minvar les pèrdues del diferencial tèrmic amb l’exterior i l’entrada de pols al recinte. Cal potenciar l’àrea com
espai de trobada i intercanvi, intuint les situacions informals i casuals que s’hi poden produir, facilitar-les i
potenciar-les des de les propostes concretes de disseny.
TENDÈNCIES:

L’àrea d’accés és molt més que no pas un simple vestíbul o zona de pas, és un punt de trobada i de servei. En els
darrers anys ha experimentat una important evolució tecnològica, sobretot amb la l’automatització del servei de
préstec i la instal·lació de pantalles informatives que permeten oferir informació ciutadana i de la biblioteca.
Aquesta tendència es previsible que continuï en els pròxims anys, és per això que cal preveure punts elèctrics i de
connexió suficients.

La tecnologia RFID treballa amb radiofreqüència. Per al cas de la biblioteca, està pensada principalment per
automatitzar la gestió de préstec i el control de seguretat. Els guanys de l’ús de la RFID són múltiples: lectures de
documents més ràpides i precises, control de seguretat més fiable, més autonomia per a l’usuari perquè li facilita
l’autoservei. Però el més important és l’alleugeriment de les càrregues de treball del personal. El fet d’alliberar-lo de
tasques mecàniques permet que faci tasques que generin valor afegit.
El sistema està compost de lectors que incorporen antenes que llegeixen les dades emmagatzemades a les etiquetes
o xips. Per més informació, la Gerència de Serveis de Biblioteques ha elaborat els requeriments tècnics i diferents
documents que expliquen el model de tecnologia RFID que s’implementa a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
província de Barcelona. Si l’Ajuntament ho considera oportú, per les necessitats del servei, es pot
incorporar una màquina d’autopréstec.
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Espai polivalent
DEFINICIÓ

I

SERVEIS:

CARACTERÍSTIQUES

BÀSIQUES

Aquest espai acollirà les activitats de la biblioteca i
Dimensió:
65 m2 (55 sala + 10 magatzem)
d’altres entitats. Ha de permetre fer presentacions
Capacitat:
40 cadires i 6 taules plegables
de llibres, conferències, exposicions, representacions
Requeriments:
Sistemes específics d’il·luminació,
escèniques de petit format i la projecció de
projecció i so. Bucle d’inducció.
pel·lícules. També ha d’estar pensat per a servir de
Wi-fi i xarxa d’internet
sala d’estudi en determinades èpoques de l’any. Ha
de facilitar l’estudi, el treball en grup, reunions
d’entitats i activitats de grups reduïts promocionades des de la pròpia biblioteca.
UBICACIÓ:

Tindrà connexió directa amb l’àrea d’accés, de la que estarà diferenciat físicament. La seva ubicació ha de
permetre el control visual des del taulell principal d’atenció al públic. Ha de poder ser utilitzat amb la resta de la
biblioteca tancada tenint present que cal tenir accés a lavabos.
PÚBLIC

I

USOS:

Les activitats que s’hi portaran a terme estan dirigides principalment al públic jove i adult. L’ús de la sala no és
continuat i únicament serà accessible al públic durant les hores que s’hi portin a terme activitats. L’espai ha de
permetre poder ser utilitzat com a espai de suport. En podran fer ús tant els usuaris d’activitats promocionades
per la biblioteca com qualsevol grup de forma independent amb reserva prèvia, però bàsicament estan dirigits a
estudiants i entitats locals que precisin puntualment d’un petit espai de reunió. Estarà equipada per a permetre
l’accés 24h sense personal municipal (cal que disposi d’un accés automatitzat i control d’accés i sistema de
vigilància).
AMBIENTACIÓ:

El mobiliari i equipament ha de respondre a les necessitats dels diferents actes que s’hi organitzaran. Les cadires i
les taules no seran fixes, caldrà preveure la instal·lació d’equipament par a projecció, sistema d’il·luminació
sectoritzable i perpendicular a l’eix de projecció, sistema de so altaveus millor al sostre que no de superfície i
altres elements tècnics per tal de poder portar a terme adequadament les activitats. Disposarà de bucle
d’inducció caldrà fer un estudi de l’espai abans de col·locar-lo per dissenyar el llaç perquè funcioni dins uns
paràmetres determinats Així mateix caldrà preveure que arribi la senyal wi-fi i en cas que hi hagi finestres, que
la sala es pugui enfosquir per tal de poder desenvolupar-hi determinades activitats. Hauria de conservar la
calidesa/estètica de la biblioteca perquè, tot i poder ser independent no es desvinculés de l’equipament. Cal
contemplar el seu aïllament acústic per a que el seu ús no interfereixi en la resta de la zona general. A l’exterior
de cada sala hi haurà un plafó (preferentment electrònic) amb l’estat de les reserves i ocupació.
TENDÈNCIES:

L’espectre d’activitats de dinamització que s’ofereixen a les biblioteques cada cop és més variat. La majoria tenen
relació amb la promoció de la lectura i la cultura en general, però no té perquè sempre ser així. Com element
dinamitzador de la cultura local, la biblioteca està oberta la realització d’activitats organitzades per les entitats
locals publiques o privades sempre que siguin d’interès general. Per donar cabuda a totes aquestes és
important que la sala de l’espai polivalent sigui flexible i que els canvis d’organització entre els elements que el
conformen sigui fàcils i ràpids de fer.

àrea de diaris i revistes
àrea de música i imatge

Zona general

àrea d’informació i fons general
espai de silenci

La zona general està destinada al públic a partir dels 12 anys. Aquesta zona ha de donar resposta a les
necessitats formatives, informatives i de lleure dels usuaris. Així mateix, ha de ser un focus central de promoció
de l’hàbit lector i de formació en les habilitats en l’accés i ús de la informació i dels recursos de la biblioteca.
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La configuració dels espais s’haurà d’adaptar als diferents serveis, usos i públics destinataris. La disposició
organitzativa que es planteja en aquest document no implica necessàriament una disposició tancada de les seves
àrees. A menys que s’indiqui específicament, són preferibles espais flexibles amb pocs tancaments i, sempre que
sigui possible, aquests es zonificaran a partir de l’ambientació i el mobiliari. La distribució final del projecte tindrà
en compte la circulació d’usuaris, el nivell de soroll (a l’entrada els espais més sorollosos) i l’òptima situació del
punt d’atenció al públic per sobre d’altres consideracions.
A la zona general s’hi ubicarà un punt d’atenció al públic des del qual cal tenir visibilitat de l’entrada a l’edifici , de
la totalitat de l’àrea d’accés inclòs el punt d’autopréstec RFID i de les zones de pas a espais adjacents. Des d’aquí
s’oferiran els diversos serveis de la biblioteca i es donaran d’alta i renovaran els carnets d’usuari. Caldrà preveure
també un petit espai d’emmagatzematge pels documents reservats.

Àrea d’informació i fons general
DEFINICIÓ

I

SERVEIS:

Aquesta és l’àrea central de la zona general i la més
gran de la biblioteca. És on s’hi concentra gran part
del fons de lliure accés en suport paper de la
biblioteca i s’ha de concebre com un espai de
consulta tant formal com informal. Així mateix
també disposarà amb punts d’accés al catàleg i a
internet gestionats pel programari d’Internet i +.
PÚBLIC

I

USOS:

CARACTERÍSTIQUES

Dimensió:
Col·lecció:

BÀSIQUES

2

185 m
5.050 en suport paper + accés a
ebiblio
Punts de lectura: 22 formals (taules i cadires)
10 informals
Taulell d’atenció: Disposarà d’un punt d’atenció al públic
Dispositius:
1 ordinadors d’ús intern
1 catàlegs
3 internet i +
lectors de llibres electrònics
impressora

En aquesta àrea hi tenen cabuda usos molt
diferenciats. Cada usuari depenen del moment i de
l’ús ha de trobar el seu espai. Per una banda, ha de
donar cabuda als que busquen espais d’oci i d’esbarjo per relaxar-se però també espais d’estudi amb taules i amb
accés a ordinadors.
AMBIENTACIÓ:

Cal presentar la col·lecció de material analògic i digital de la manera més clara, accessible i atractiva possible. Les
necessitats i requeriments dels usuaris són diversos cada tipus de públic hi ha de trobar el seu lloc. Es podran
distingir tres espais a nivell organitzatiu: espai de lectura formal i de treball amb taules i cadires, espai
documental d’alta densitat amb els documents de coneixement amb prestatgeries altes i punts de consulta i un
espai híbrid de baixa densitat documental més expositiva (per fer visibles els fons) amb punts de lectura informal
–lectures individuals o compartides, amb dispositius o sense-.
TENDÈNCIES:

L’Orestad Bibliotek a Copenhague és un exemple de la interacció entre l’espai físic i l’espai virtual. Una pantalla
tàctil de grans dimensions amb un mapa de les funcions a l'edifici es troba disponible a l'entrada, i hi ha pantalles
tàctils en els laterals dels prestatges per a llibres, que es comuniquen les ofertes de cada prestatge per a llibres
en particular. Una gran part de la comunicació és basada en imatges. A tot arreu a través de la biblioteca, s'han
encadenat iPads amb presentacions i comunicació sobre l’oferta de la biblioteca. La interacció entre l’espai físic i el
virtual és crucial, això significa replantejar constantment en la política de comunicació de la biblioteca.

Àrea de diaris i revistes
DEFINICIÓ

I

SERVEIS:

CARACTERÍSTIQUES

Dimensió:
Col·lecció:

BÀSIQUES

2

50 m
75 títols en suport paper +
subscripcions electròniques
Punts de lectura: 6 formals (taules i cadires)
4 informals
Dispositius:
Tauletes tàctils

Aquesta àrea concentra la col·lecció de revistes i
diaris de la biblioteca. La seva consulta i lectura, tant
en suport físic com digital, són els usos bàsics que s’hi
contemplen. La biblioteca ofereix accés a les versions
completes de les versions digitals i la disponibilitat a
sala de tauletes tàctils per aquelles persones que no disposin de dispositius per consultar-les (la formació in situ
en el ús s’emmarcarà en el programa d’alfabetització digital de la biblioteca). També ofereix la possibilitat a
l’usuari d’emportar-se en préstec números antics de les revistes en versió paper.
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UBICACIÓ:

Aquest espai s’ubicarà preferentment en contacte directe amb l’àrea d’accés per tal de fer visible la concepció de
la biblioteca com a espai modern i en constant evolució, on la tecnologia i l’oci conviuen amb uns suports i usos
més tradicionals.
PÚBLIC

I

USOS:

Des de joves a gent gran, alguns passaran per l’àrea de revistes a agafar una revista per endur-se-la en préstec i
d’altres hi faran una estada més llarga, fent lectura a sala. La disponibilitat de tauletes tàctils possibilitarà la
lectura de diaris i revistes en format electrònic. També facilitarà un primer contacte i la formació en l’ús d’aquests
dispositius per part d’aquells que no en tinguin.
AMBIENTACIÓ:

L’ambientació i mobiliari d’aquesta àrea ha de respondre als diferents públic i usos de cadascun dels materials:
combinarà l’espai de lectura informal amb el d’una consulta més formal amb taules i cadires. Caldrà considerar
butaques amb suport integrat que facin còmoda la consulta de tauletes tàctils i d’altres dispositius portàtils
(idealment amb connexió elèctrica pròxima).
TENDÈNCIES:

Les publicacions periòdiques són les que estan experimentant un creixement més ràpid pel que fa al creixement
de lectors en suport digital. En revistes, aquest creixement ha motivat que moltes fins i tot hagin deixat de
publicar-se en paper. En conseqüència, aquest és un espai que evolucionarà ràpidament en els propers anys i, tot
i comptar amb fons en suport paper, la tendència serà a que aquest vagi desapareixent en favor dels suports
digitals. La biblioteca Library at the Dock de Melbourne, inaugurada el 2014, integra pantalles tàctils per la
consulta de diaris digitals a les taules. https://m.flickr.com/#/photos/86368696@N03/14271640348

Àrea de música i imatge
DEFINICIÓ

I

SERVEIS:

Aquesta és l’àrea que recull el fons musical,
cinematogràfic i de videojocs. És l’àrea més lúdica
de la biblioteca.
UBICACIÓ:

L’àrea de música i imatge preferentment tindrà
relació directa amb l’àrea de diaris i revistes.
PÚBLIC

I

CARACTERÍSTIQUES

BÀSIQUES

2

Dimensió:

25 m

Col·lecció:

1.700 documents (diversos suports)

Punts de lectura: 3 informals
Dispositius:
punt d’autoescolta i visionatge
i pantalles

USOS:

Cal considerar la convivència dels diferents públics i que les sessions de joc poden ocasionar un nivell més alt de
soroll (aquestes han d’interferir el mínim possible en la resta de la biblioteca).
AMBIENTACIÓ:

L’ambientació d’aquesta àrea serà lúdica i informal. En el disseny i distribució d’aquest espai s’han de tenir en
compte les característiques dels diferents tipus de suport dels documents que formen la col·lecció, així com el seu
ús (audició, visionat i joc individual/col·lectiu). Caldrà dotar-lo de punts per a l’experimentació amb música i
imatge.
TENDÈNCIES:

Les formes de consum de música i audiovisuals han evolucionat ràpidament en els darrers 10 anys. De la
reproducció de la informació emmagatzemada en suports òptics com el cd o el dvd, es va passar a la descàrrega
de fitxers i en l’actualitat ha evolucionat a l’“streaming”, o escolta online en temps real, sense
descàrrega. Actualment la biblioteca pública ofereix únicament la possibilitat d’escolta, visionatge i préstec de
suports òptics però s’espera que la seva oferta de serveis s’ampliï en els propers anys per donar resposta a les
noves necessitats. En conseqüència, aquest és un espai que evolucionarà ràpidament en els propers anys.
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/aktuelle-cases-til-inspiration/case-oerestadlibrary-copenhagen
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Espai de silenci, sala d’estudi
DEFINICIÓ

I

SERVEIS:

Espai tancat sense fons documental pensat per
facilitar l’estudi.

CARACTERÍSTIQUES


Dimensió:

BÀSIQUES

2

35 m



Punts de lectura: 15



Requeriments: Aïllament acústic

UBICACIÓ:

L’espai tindrà un fàcil accés des de l’àrea d’informació i fons general i la seva ubicació ha d’estar situada
lluny de les àrees més sorolloses de la biblioteca.
PÚBLIC

I

USOS:

Estan dirigits a usuaris que necessitin treballar o estudiar en silenci.
AMBIENTACIÓ:

Espais únicament equipats amb taules i cadires, que es podran organitzar segons les activitats. Cal
contemplar el seu aïllament acústic.

Zona per infants i famílies
La zona infantil de la biblioteca és el primer equipament cultural i d’aprenentatge fora de l’àmbit curricular al qual
s’adrecen els infants i les famílies. Està destinada al públic infantil, des de la primera infància fins als 12 anys, en
relació amb l’etapa d’escolarització primària, i els seus acompanyants.
Les accions en el foment de la lectura i l’ús de la informació, la funció de suport a la formació curricular i la funció
socialitzadora de la biblioteca dins la comunitat marquen les necessitats i les peculiaritats d’uns espais que
evolucionen cap a uns usos més flexibles i socials. Aquesta zona ha de satisfer les necessitats de suport al lleure,
la creativitat, l’experimentació, la formació (tant formal com no formal), i el desenvolupament del procés de
socialització dels infants. Així mateix, ha de ser un focus central de promoció de l’hàbit lector i de formació en les
habilitats TIC dels infants.
L’espai haurà de ser prou flexible i tenir les condicions acústiques per tal de permetre la realització d’activitats de
difusió de de petit format, les activitats formatives, etc. de forma simultània amb l’activitat de la biblioteca. La
implicació de professionals i col·lectius artístics i creatius en el disseny i decoració dels espais, farà més atractiva i
interactiva la zona per infants i famílies.
Per la proximitat de la biblioteca a l’escola bressol, l’escola de primària , l’institut i l’escola de música es preveu
que sigui molt concorreguda per famílies i infants del municipi com dels municipis propers que estan escolaritzats
a Calaf.

Àrea d’informació i fons infantil
DEFINICIÓ

I

SERVEIS:

CARACTERÍSTIQUES

Dimensió:
Col·lecció:

Disposarà de servei d’informació, servei de consulta i
lectura, suport a la formació, servei d’internet i + i de Punts de lectura:
dinamització cultural.
UBICACIÓ:

Per les seves característiques, públic usuari i nivells de
soroll és fonamental que la zona per infants i famílies
estigui ben aïllada acústicament de la resta d’espais de la
biblioteca-.
PÚBLIC

I

USOS:

Taulell d’atenció:
Dispositius:

BÀSIQUES

2

70 m
2.250 en suport paper +
accés a ebiblio
10 formals (taules i cadires) +
espais de lectura informal
1 punt d’atenció
1 ordinadors d’ús intern
1 catàlegs
1 internet i +
tauletes tàctils
pantalla informativa
impressora

Hi ha un consens més o menys generalitzat pel que fa a la
15

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 812588140566bb170b53 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 65

definició de la tipologia d’usuaris d’una àrea infantil:

-

Públic infantil i familiar que demanda atenció des de les primeres edats fins a edats fins a edats
delimitades entre els 12 anys.

-

Entitats i professionals relacionats amb l’àmbit infantil de dintre o fora del propi territori.

Públic escolar que ve a la biblioteca per demanda de la institució educativa.

L’estructura familiar és complexa i el dia a dia actual de les famílies no permet gaudir de gaire temps de relació
amb els fills. Aquest fet provoca una demanda creixent d’activitats i espais on es pot compensar aquesta manca
de temps i de relació. Les famílies necessiten ser tutelades, disposar d’uns equipaments que donin resposta als
seus dubtes i a les necessitats lectores, d’aprenentatge i de lleure dels seus infants.
Tot i que l’activitat es realitzarà de forma dual basada en els suports tradicionals (llibres) i en les TIC, es
potenciarà l’ús dels ordinadors, tauletes i diversos dispositius no només per a accedir a la col·lecció electrònica,
sinó també per accedir a Internet, com a suport a les activitats de difusió, a la creació, al foment de la lectura,
etc.
AMBIENTACIÓ:

Cal apostar per una àrea infantil i familiar que sigui un espai integrador d’aquesta realitat i de les condicions que
requereixen:

-

Espai amb més zones diferenciades ( suport als deures, lectura informal, col·leccions diferenciades...) que no
siguin estàtiques en el temps.
Àrees que permetin més l’exposició de la col·lecció.
Mobilitat del mobiliari. Evitar angles i arestes per prevenir possibles accidents. Preveure espai per
l’aparcament de cotxets
Espais integradors on els nens discapacitats normalitzin la seva presència i l’ús de la biblioteca.

Seguint el patró de de l’Àrea d’informació i fons general de la zona d’adults, a l’Àrea d’informació i fons infantil es
podran distingir tres espais a nivell organitzatiu: l’espai de lectura formal i de suport als deures -amb taules i
cadires de diferents mides-; l’espai documental d’alta densitat amb els documents de coneixements; i un espai
híbrid de baixa densitat documental més expositiva amb punts de lectura informal -lectures individuals o
compartides, amb dispositius o sense-. El fons documental es podrà organitzar per centres d’interès, entre els
que destacarà el “Racó de famílies” amb documents relacionats amb la criança i l’educació dels infants, on les
famílies i educadors poden trobar resposta a les seves dubtes, inquietuds i neguits.
La configuració i organització dels espais s’estructurarà a partir del mobiliari i l’equipament. El fons en format llibre
es distribuirà en bucs i en prestatgeries que no haurien de superar el 1,50 m d’alçada. En relació a aquest fons
caldrà preveure sobretot diferents elements expositors movibles, que permetin diferents configuracions i que a
més permetin també la integració de mitjans audiovisuals.
TENDÈNCIES:

Les noves generacions, dels considerats ja natius digitals, comparteixen els models de lectura tradicionals amb els
nous models de lectura en la que la tecnologia hi té una important implicació. No es pot abordar la lectura com
l’única entrada al món de la cultura i la formació: la imatge, l’art, la música, l’experimentació ofereixen també
“lectures”, i la zona per infants i famílies de la biblioteca són la primera porta de l’aprenentatge al llarg de tota la
vida. Aquestes premisses afecten de forma directa a l’espai i la concepció de la seva evolució i flexibilitat al llarg
del temps.

Espai de petits lectors i d’activitats
DEFINICIÓ

I

SERVEIS:

Espai específic dedicat als més petits (zero-cinc anys)
i destinat també a les activitats de promoció de
lectura (hora del conte i altres activitats infantils). La
seva configuració ha de permetre aquesta
polivalència.

CARACTERÍSTIQUES

Dimensió:
Col·lecció:
Requeriments:

BÀSIQUES

2

30 m
Contes en bucs
Evitar angles i arestes per prevenir
possibles accidents. Preveure espai
per l’aparcament de cotxets i un
petit espai adequat per a
l’alletament dels bebès

UBICACIÓ:

16
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Vinculat als espais més informals de la zona infantil,
aquest espai lúdic té com a objectiu facilitar als adults
l’apropament dels més petits al món de la lectura.
AMBIENTACIÓ:

Estarà organitzada amb mobiliari i material segur i adequat a l’edat dels lectors que utilitzaran aquesta àrea (tant
adults com petita infància).

Zones per infants i famílies inspiradores

 Children's Area Design in Libraries (tauler de Pinterest)
https://www.pinterest.com/warrlib/childrens-area-design-in-libraries

 How To Design Library Space with Kids in Mind (article de Library Journal)
http://lj.libraryjournal.com/2012/10/buildings/lbd/how-to-design-library-space-with-kids-in-mind-library-by-design-fall-2012

 Amazing Reading Nooks: Create Cozy, Inventive Reading Havens in Your Library (article de School Library Journal)
http://www.slj.com/2014/04/public-libraries/look-a-nook-create-a-cozy-haven-for-reading-with-inventive-space-design

 Feinberg, Sandra ; Keller, James R. Designing Space for Children and Teens in Libraries and Public Places. Chicago:
American Library Association, 2010. 192 p. ISBN-13: 978-0-8389-1020-7.

 Designing Library Space for Children. The Hague: International Federation of Library Associations and Institutions,
2012. (IFLA Publications ; 154). ISBN 978-3-11-023216-5.

Despatx de direcció
Espai de treball intern
Dipòsit documental

Espai de treball intern

Magatzem logístic
Espai de descans

La zona de treball intern concentrarà els espais destinats a la direcció i administració de la biblioteca i el
desenvolupament de determinades tasques que difícilment es poden realitzar en els espais públics. Tot i ser una
zona d’ús restringit al personal de la biblioteca haurà d’estar ben comunicada amb les àrees de servei públic.
La zona estarà integrada per: el despatx de direcció, la sala de reunions, l’espai de treball intern, el dipòsit
documental, el magatzem logístic i l’espai de descans pel personal.
Despatx de direcció (15 m2)

Despatx de direcció de la biblioteca. Disposarà d’una taula de
despatx, prestatgeria i una petita taula de reunions.

Espai de treball intern
amb dipòsit documental (30 m2)

L’espai de treball és on es fa el procés tècnic dels nous
documents que s’incorporen així com altres treballs tècnics com
el suport informàtic, la gestió i administració del web i les bases
de dades, etc. El dipòsit documental és l’espai que acollirà el
material documental que no és de lliure accés. Hi haurà, a més
de les prestatgeries, una taula de treball.

Magatzem logístic (5 m2)

El magatzem logístic és l’espai destinat a l’emmagatzematge del
material no documental necessari per al correcte funcionament
de la biblioteca: material fungible, materials/aparells de suport,
etc.

17
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Espai de descans pel personal (10 m2)

Sala pel descans del personal, amb una lleixa que inclogui una
pica i espai per a algun aparell electrodomèstic. Caldrà tenir
també presents els serveis sanitaris per al personal de la
biblioteca.

Espai per a l’equip de neteja

Zones logístiques i de circulació

Sala d’instal·lacions
Espai de manteniment

A més de les zones descrites anteriorment i dimensionades en el quadre de superfícies, caldrà preveure els
següents espais:
Espai per a l’equip de neteja

Cal preveure a més de la cambra de neteja, espai amb
taquilles pel personal, així com prestatges pel material
necessari. Arreu de l’edifici s’ubicaran els endolls necessaris
pels serveis de neteja.

Sala d’instal·lacions

Acollirà tots els quadres generals i armaris, màquines de
regulació de sistemes elèctrics, d’aire condicionat, aigua,
etc.

Espai manteniment edifici- magatzem

En aquest es contempla l’existència d’una sala per a magatzem
del material pel manteniment intern de l’edifici.

Altres espais a considerar en l’edifici: l’arxiu
A més de la biblioteca, l’edifici allotjarà la nova seu de l’arxiu municipal. S’ha treballat amb l’arxiver municipal una
primera aproximació a la seva superfície i distribució. La seva dimensió s’estima en 140 m2 de programa. Es
recomana que des de l’Ajuntament es contacti amb l’Oficina de Patrimoni Cultural per acabar de definir la
distribució així com les possibles sinèrgies que pugui establir amb la biblioteca.

18
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Biblioteca 1 d’octubre Calaf

Quadreresum dels recursos

Zona
acollida
i promoció

Superfície de
programa

Punts d’atenció
al públic

Col·lecció

60 m2

Àrea d’accés
Espai polivalent
Magatzem

Prestatgeria

Ordinadors

40 cadires

1 ús intern portàtil

expositors

55 m2
10 m2

Total parcial

Punts de
lectura

1 catàleg

125 m2
40 punts

Zona
general

Àrea de diaris i revistes
Àrea de música i imatge
Àrea d’informació i fons general

Zona
infantil

1.700 docs

18 ml

5 punts

5 mòduls

3 punts
22 punts

205 m2
1 punt

5.050 docs

1 interns / 1 catàlegs
3 internet i +

144 ml

35 m

15 punts

Total parcial
Àrea d’informació i fons infantil

Total parcial
Zona de
treball intern

75 títols

25 m2

2

Espai de silenci

1

50 m2

Despatx de direcció
Espai de treball intern amb
dipòsit documental
Magatzem logístic
Espai de descans del personal

2

315 m

100 m2

1 punt

100 m2

6.750 docs

162 ml + 5 mòd.

30 punts

2.250 docs

56 ml + mòd. +
bucs

15 punts

9.000 docs

56 ml+mòd+bucs

15 punts

15 m2

10 ml

2

25 ml

30 m

1 catàlegs
1 internet i +

1 ús intern

5 m2
10 m2

Total parcial

60 m2

Total global de programa1

600 m2

9.000 docs
2/3 punts
atenció al públic

9.000 docs
+75 diaris/rev.

35 ml
253 ml
+ mòd + bucs

45 punts
+ 40 cadires

2/3 ús intern +
4 ús públic

Equivalent aproximadament a 690 m2 útils i 780m2 construïts.
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Biblioteca 1 d’octubre Calaf
Espai de
silenci

Zona de
treball
intern

Accés
Independent

Arxiu

Àrea
de música
i imatge

Àrea
d’informació
i fons general

Àrea de
diaris i
revistes

organigrama funcional de les àrees d’ús públic

Pati interior

Àrea
d’informaci
ó
i fons
infantil

(sup. a
Determinar)

Àrea
d’accés

(moll de
descàrrega)

Espai
polivalent
WC

mz

Accés
principal

La configuració dels espais s’haurà d’adaptar als diferents serveis, usos i públics
destinataris tal i com s’especifica en les descripcions de l’apartat anterior del present
document. Cal que en tot l’edifici es tingui en compte la no existència de barreres
arquitectòniques, que les disposicions i interconnexions entre diferents sales i àrees
sigui lògica i de fàcil orientació. S’ha de facilitar l’ús còmode de la biblioteca i dels seus
serveis. És important també que en cada espai hi hagi visibilitat controlada des del
punt d’atenció al públic, de manera que no hi hagin ombres constructives en la
definició de la planta.
Segons la tipologia de documents, físics o electrònics, i els usos que es preveuen es
poden distingir diferents zones, però aquesta divisió és cada vegada més diluïda
gràcies a la mobilitat que garanteixen els dispositius i les xarxes. Per això, no es
demana una disposició tancada d’ espais, al contrari: són preferibles espais amb pocs
tancaments, o amb tancaments mòbils, sempre que l’arquitectura ho permeti i
diferenciar els espais a partir del mobiliari. En tot cas, és preferible una zonificació dels
espais que tingui en compte aspectes de circulació i mobilitat d’usuaris, personal i
materials, que tingui en compte també el confort acústic per sobre d’altres
consideracions referents als tipus de documents. Caldrà preveure l’ús independent dels
espais arxiu, biblioteca i espai polivalent amb accés als lavabos. El quadre de
comandament de les instal·lacions estarà a l’àrea d’accés.
La flexibilitat que s’aconsegueixi condicionarà la quantitat de transformacions i
remodelacions posteriors. Seria òptim que el plantejament d’infraestructures
d’instal·lacions, distribucions, mobiliaris permetés fer canvis d’activitat sense
pràcticament haver de fer-hi obres, així les possibilitats de quedar obsolet a nivell d’ús
es minimitzen.

Envolvent de seguretat, de control de documents, correspon a les zones emmarcades.
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Personal i hores d’obertura
El personal mínim per a poder gestionar correctament la biblioteca ha de ser:



1 Director tècnic auxiliar
1 Tècnic auxiliar

D’acord als Estàndards de Biblioteca Públics de Catalunya, l’horari mínim d’obertura del servei al públic de la
biblioteca ha de ser de 25 hores setmanals.
A aquest personal caldrà sumar-hi el de l’arxiu municipal.

Valoració econòmica
Les dades que es donen a continuació són orientatives i indiquen la previsió dels costos d’inversió i de
manteniment anual de la biblioteca. Els preus de referència a partir dels quals s’han realitzat els càlculs són del
2018.

Despeses d’inversió inicial
Per a la posada en funcionament de la biblioteca cal preveure una despesa d’inversió inicial aproximada de
1.566.000 €. L’Ajuntament de Calaf es farà càrrec de 1.456.000 € d’obra civil, mobiliari, equipament audiovisual i
RFID. La GSB de la Diputació de Barcelona aportarà 110.000€, d’equipament informàtic i la col·lecció inicial
necessària per a la nova biblioteca (a excepció de la col·lecció local i fons especialitzat). A continuació es detalla la
previsió pressupostària a considerar:

Ajuntament
Calaf

Fons

Obra i
equipament

Concepte

Obra civil

2

Mobiliari i equipament audiovisual

3

Equipament informàtic
Equipament RFID4

Gerència de Serveis
de Biblioteques

1.248.000 €

-------------

190.000 €

-------------

------------15.000 €

Fons documental inicial

Despesa total

3.000 €

1.456.000 €

35.000 €
-------------

75.000 €

110.000 €

2

Valoració PEC (Pressupost d’Execució per al Contracte d’obra). Valor de referència per al càlcul: 1.600 €/m2 construït. Cal
afegir les despeses derivades del concurs, la redacció del projecte arquitectònic i direcció d’obra. Aquest preu pot variar
segons el projecte.
3
Valor de referència per al càlcul: 275 €/m2 útil. Cal afegir les despeses de concurs i redacció del projecte de mobiliari.
4

Costos orientatius IVA no inclòs inclou: màquina d’autopréstec, estació de treball, impressora i arc de seguretat
21
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Despeses anuals de funcionament i manteniment
Per al funcionament i manteniment de la Biblioteca 1 d’octubre de Calaf cal preveure una despesa anual
aproximada de 137.500 €, que anirà a càrrec de l’ajuntament (78.400 €) i de la Gerència de Serveis de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona (59.100 €).

Concepte

Fons documental (inclou subscripcions)
Manteniment equipament, subm. i consums
Activitats de promoció de lectura i difusió

Ajuntament de Calaf

4.000 €

8.250 €

41.400 €

7.500 €

3.000 €

Personal

30.000 €

Repercussió dels serveis centralitzats

---------

Despesa total per administracions

Gerència de Serveis
de Biblioteques
Diputació Barcelona

78.400 €

-------38.000 €
5.350 €

59.100 €

A més d’aquestes despeses anuals, caldrà preveure cada 10 anys una partida extraordinària per a la
renovació de l’edifici i equipament audiovisual.
La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, per la seva banda assumirà el sou del
director tècnic auxiliar, el manteniment informàtic, la meitat del fons documental, les subscripcions i la
repercussió dels serveis centralitzats.
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ANNEX 3

Àrea de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura
Recinte Escola Industrial. Edifici del Rellotge
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 566 · Fax 934 022 825
o.patrimonic@diba.cat · www.diba.cat

INFORME SOBRE LES ÀREES DE L’ARXIU MUNICIPAL DE CALAF

1.- CONSIDERACIONS PRÈVIES
L’Ajuntament de Calaf té la voluntat de mantenir i desenvolupar les funcions i l’activitat de l’Arxiu
Municipal de Calaf. En aquest context i segons la Llei 10/2001, d’arxius i gestió de documents (text
Consolidat), l’Ajuntament de Calaf ha de:
- Desenvolupar i mantenir un sistema de gestió documental únic.
- Garantir l’autenticitat, la integritat, la conservació i la confidencialitat de la documentació.
- Acabada la fase activa dels documents han de ser transferits a l’arxiu corresponent.
- Tenir un sistema d’accés a la documentació.
- Ha de destinar els recursos necessaris per a aconseguir el tractament de llurs documents.
Els espais de l’Arxiu Municipal. En funció de la franja de població i del volum de la seva
documentació municipal, l’Arxiu Municipal de Calaf requereix uns espais estructurats en diferents
unitats per tal de donar un bon servei a l’administració i als ciutadans, i que asseguri la conservació del
patrimoni documental del municipi
L’objecte de l’informe és donar resposta a la sol·licitud del Servei d’Equipaments i Espais Públics de
la Diputació de Barcelona referent l’informe d’espais per a l’Arxiu Municipal de Calaf integrat en el nou
equipament de la Biblioteca 1 d’octubre de Calaf.
Marc de l’informe. Aquest document se centra en informar dels estàndards dels espais necessaris per
a l’arxiu d’un municipi amb una població de 3.500 habitants, tenint en compte les dades i necessitats
de l’actual Arxiu Municipal de Calaf i la seva integració en l’edifici de la biblioteca 1 d’octubre de Calaf.

2. - CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’EDIFICI DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL
L’Arxiu Municipal de Calaf està adscrit a Secretaria de l’Ajuntament i fa les funcions d’arxiu històric i
administratiu. Compta amb un tècnic arxiver a temps parcial equivalent a menys de mitja jornada.
L’Arxiu Municipal de Calaf està ubicat a l’edifici de l’Ajuntament, després d’una reforma posterior al
2004, compta amb un despatx per a l’arxiver que també fa de sala de treball de 7 m2, una sala de
consulta de 30 m2 i 2 dipòsits amb una superfície de 86 m2 a l’última planta de l’edifici, a sota teulada.
En general aquests espais de dipòsit requeririen una reforma per adaptar-los a les condicions bàsiques
de conservació i seguretat. Quant als dos primers espais de gestió també caldria replantejar-los i
redimensionar-los per adaptar-ne les prestacions a les necessitats del servei.
L’Arxiu Municipal de Calaf forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals des de 2004. Des del mateix any,
l’Arxiu Municipal de Calaf ha participat en diversos programes de suport de la Central de Serveis
Tècnics, del que destaca la participació ininterrompuda fins aquest any passat en la restauració de
documents. En aquests dos anys, amb la reducció de la jornada del tècnic de l’arxiu, hi ha una
disminució del nombre d’usuaris interns i externs i de les consultes i els préstecs. Per altra banda,
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tampoc es fan activitats de difusió ni es sol·licita de participar en els programes de la CST. Caldria
recuperar l’atenció al públic extern, almenys amb les 10 hores d’obertura de marca la normativa.
L’Arxiu Municipal de Calaf destaca per l’important fons històric amb uns 15 ml 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 37 ml dels fons no municipals. I
segons les converses amb l’arxiver municipal, hi ha la voluntat des de l’Ajuntament de captar nous
ingressos de fons privats de l’àmbit municipal. Es calcula que es podria doblar la documentació actual
d’aquests fons no municipals.
Segons les enquestes anuals de la Central de Serveis Tècnics de la XAM, els dipòsits d’arxiu tenen
capacitat per a 439 ml de documentació en suport paper i el nivell d’ocupació té marge per al
creixement per als propers anys. El volum de la documentació en suport paper és de 367 ml distribuïts
en els dos dipòsits. El projecte d’arxiu municipal haurà de resoldre el problema actual i tenir la
capacitat de creixement per als pròxims 15 anys. El càlcul de creixement és força incert ja que la
implantació de l’administració electrònica suposa una important disminució dels ingressos de
documentació en paper.
Característiques general de l’equipament de l’Arxiu Municipal. A nivell tècnic, dins l’edifici s’hi ha
de dibuixar tres circuits ben definits i independents: el dels documents, el del personal de l’arxiu i el
dels usuaris. Cadascun d’aquests circuits necessita tenir unes àrees específiques i unes altres de
comunes. També ha de facilitar la circulació de la documentació entre l’arxiu i la resta de
dependències municipals productores.
L’entrada en vigor de les lleis Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic del sector públic, incideix de
forma fonamental en el Servei d’Arxiu Municipal. La gestió documental en aquest nou entorn i la
conservació i preservació de la documentació electrònica, són elements bàsic per al servei d’arxiu
municipal. Per altra banda, el treball amb documentació electrònica dificulta el càlcul del creixement de
les necessitats d’espai físic dels dipòsits de documents en suport paper. En aquest escenari, el
creixement l’hem calculat en base al 30% dels increments de documentació d’aquest deu darrers anys.
Qualsevol servei d’arxiu ha de tenir com a mínim una àrea d’ingrés i tractament tècnic dels documents,
un despatx o oficina dels tècnics, una àrea de dipòsits i una àrea de consulta per als usuaris externs i
interns.
Dels trets generals per a la conservació i preservació en cal destacar: la climatització de l’espai i el
control de les condicions climàtiques segons el tipus de suport que es conservi, als dipòsits hi ha
d’haver obertures a l’exterior per poder ventilar l’espai periòdicament, s’ha d’evitar que qualsevol
conducció d’aigua passi per l’interior dels dipòsits, cal normalitzar la instal·lació elèctrica per
augmentar la seva seguretat, s’ha d’evitar l’excés de llum natural i el control de la llum artificial amb els
seus corresponents filtres de raigs ultraviolats en els dipòsits de documents, cal instal·lar un sistema
contra incendis evitant l’ús de l’aigua, i finalment és necessària la neteja periòdica dels dipòsits i de les
unitats d’instal·lació.
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3.- LES ÀREES ESPECÍFIQUES PER A L’ARXIU MUNICIPAL DE CALAF
Les àrees específiques en l’equipament de l’Arxiu Municipal de Calaf:
a) Sala d’ingrés de la documentació
b) Despatx
c) Sala de treball
d) Sala de consulta
e) Dipòsits
Dipòsit de documents en suport paper
Dipòsit de suports especials
f) Magatzem
a) Sala d’ingrés de la documentació (Superfície: 5 m2)
Funció: Espai per a la recepció/ingrés de la documentació transferida de l’Ajuntament o de provinença
externa (cessions o donacions de particulars, entitats, empreses). En els casos de
documentació de provinença externa, aquest espai permetrà efectuar amb garantia i seguretat
els primeres treballs de neteja i la desinfecció-desinsectació preventiva.
Mobiliari: Prestatgeria metàl·lica fixa (prestatges d’1 m d’allargada x 40 cm d’amplada).
b) Despatx de l’arxiver + Sala de treball (Superfície: 20 m²)
L’arxiver compta amb un despatx petit que també fa de sala de treball en una planta diferent de la
dels dipòsits.



Funció del despatx: Espai per a desenvolupar tasques administratives i tècniques de l’arxiver.
Accés independent a l’entrada pública.
Mobiliari: Taula-escriptori, cadira. Equipament informàtic amb impressora i connexió a Internet.
Telèfon.



Funció de la sala de treball: Espai per desenvolupar el tractament arxivístic (classificació,
ordenació, descripció, arxivament i l’avaluació i tria) de la documentació. Una vegada acabats els
treballs d’instal·lació i descripció, la documentació està preparada per ingressar als dipòsits.
Aquest espai també ha d’estar preparat per a les tasques esporàdiques de reproducció de
documents.
Mobiliari: Prestatgeria fixa metàl·lica. Taulell gran de treball i cadires altes. Seria recomanable
instal·lar-hi un punt d’aigua.
Característiques d’ubicació: La sala de tractament ha de ser àmplia i amb bones condicions de llum.
És recomanable un sistema de climatització independent per tal d’aconseguir uns bones
condicions de treball. El despatx i sala de treball poden compartir un mateix espai però serà
recomanable la divisió interna en dos àmbits de treball, connectats visualment i comunicats
físicament. És bàsic que aquests dos àmbits tinguin connexió visual amb la Sala de consulta
per al control del públic.
Per a les tasques de reproducció de documents es necessari disposar de punts de connexió
elèctrica, taules grans i el control de la llum externa.
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c) Sala de consulta (Superfície: 10 m2 )
Actualment, hi ha una sala per a la consulta interna i externa. Per poder donar un servei correcte, és
necessari aconseguir un espai específic per a sala de consulta que compleixi els requeriments tècnics i
de superfície.
Funció: Espai per a la consulta de la documentació. Considerant els estàndards de 5m² per a cada
usuari.
Mobiliari: Taules. Llum de braç individual. Punts de corrent elèctrica. Connexió internet. Opcionalment
una fotocopiadora.
Característiques d’ubicació: Llum natural. Ben comunicada amb el despatx-sala de treball i amb el
dipòsit de l’arxiu.
d) Dipòsits de documentació. (Superfícies 52 + 5 + 5 m²)
La suma del fons municipal i els altres que conserva l’arxiu, segons les dades de l’enquesta de la
Central de Serveis Tècnics del 2019 sumen 367 ml. En base a les enquestes entre 2015 i 2019 i els
Arxius municipals del Programa de Manteniment de la mateixa franja de població, el creixement
documental de l’Ajuntament de Calaf es pot calcular en 12 ml/any aproximadament. Amb l’entrada de
les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i
la 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic del sector públic, aquesta xifra s’haurà de corregir a la
baixa. En aquest context, hem considerat que el creixement podria ser el 30% del creixement del
càlcul anterior. Per altra banda, amb la voluntat de captar fons privats d’àmbit municipal, caldria
ampliar la capacitat dels dipòsits en 37 ml.
Aleshores el dipòsit necessari per als propers 15 anys hauria de tenir una capacitat de 464 ml i una
superfície de 52 m² aproximadament, comptant la instal·lació de prestatgeria mòbil. En el cas
d’instal·lar prestatgeria fixa la superfície hauria de ser de 93 m2.
(Estàndards considerats: prestatgeria mòbil 9 ml/m² i prestatgeria fixa 5 ml/m²)
*Dipòsit de suports paper (Superfície: 52 + 5 m2)
Caldria reubicar el dipòsit en el nou equipament per aconseguir la conservació de la documentació. En
el mateix espai de dipòsit hi hauria d’haver una zona de la prestatgeria mòbil per a la documentació de
mides normalitzades i una altra per a la conservació dels documents de gran format o formats
especials.
Funció: Espais per a la conservació de la documentació en suport paper i grans formats.
Mobiliari: Prestatgeria mòbil (mides del prestatge: 1 m de llargada x 40 cm d’amplada) i 5 o 6
prestatges útils, alçada màxima de 2,2 m. Una cara de la prestatgeria mòbil d’1 m d’amplada
per a suports de gran format. Passadís perpendicular a l’armari, d’1 a 1,5 m i passadís entre
armaris, 80 cm com a mínim. Planeres metàl·liques per als pergamins. El terra ha de tenir una
resistència de càrrega de 1.500 Kg/m2. Cal aïllar instal·lacions d’aigua i electricitat del dipòsit.
És recomanable l’existència de ventilació natural. Caldrà mantenir uns valors de temperatura i
humitat relativa constants. Condicions mediambientals recomanables: 18-20 ºC i 50-55 % HR.
Caldria prioritzar la climatització enfront de l’aire condicionat. Il·luminació permanent entre 30 i
50 lux. Fluorescents amb filtres de raigs ultraviolats. Control per a la prevenció i extinció
d’incendis. Control antirobatori. Taulell abatible al passadís principal d’accés. Portes tallafoc.
Característiques: Part individualitzada de l’edifici per raons de seguretat, amb accés restringit al
personal de l’Arxiu i dotat de sistemes de seguretat, protecció contra incendis, de sistemes de
manteniment de condicions mediambientals òptimes per la conservació del fons, i de protecció
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contra insectes i rosegadors. És molt important que el dipòsit de documentació no tingui
baixants d’aigües ni d’altres tipus de canonades que posin en risc la conservació de la
documentació.
*Dipòsit de suports especials (Superfície: 5 m2)
Funció: Espai per a la conservació de la documentació (en altres suports: negatius, microfilms,
disquets, cd).
Mobiliari: Prestatgeria metàl·lica fixa.
Característiques: Condicions mediambientals recomanables: 15 ºC i - 40 % HR. Aquestes dades
varien segons el tipus de suport.
e) Magatzem (Superfície: 5 m2 )
Funció: Espai per a ubicar el material d’arxivament (capses, carpetes, …). Opcional si es comparteix
l’espai amb el magatzem la resta de l’equipament o amb el de l’Ajuntament.
Mobiliari: Prestatgeria metàl·lica fixa.
Característiques: En aquest arxiu és opcional i es pot utilitzar el magatzem de l’ajuntament o de la
biblioteca.
TAULA RESUM DE LA PROPOSTA DE LES ÀREES DE L’ARXIU MUNICIPAL DE CALAF
Sala d’ingrés de la documentació

5,0 m²

Despatx arxiver – sala de treball

20,0 m²

Sala de consulta

10,0 m²

Dipòsits de documentació
Dipòsit de documentació en suport paper
(prestatgeria mòbil)
Dipòsit de documentació en suports especials
Magatzem – opcional 5,0 ml
TOTAL

52,0 m² + 5,0 m²
5,0 m²
-97,00 m²

Notes:
aAquest informe se centra en la normalització dels espais de l’Arxiu Municipal de Calaf en el nou
equipament de la biblioteca 1 d’Octubre de Calaf.
bEls càlcul de la superfície del dipòsit està en base a l’equipament amb prestatgeria mòbil. Si
s’optés per la prestatgeria fixa, la superfície total l’arxiu seria de 138 m2. Unes mides gairebé
iguals als 140 ml que figuren en el projecte funcional de la nova biblioteca municipal
cPer mantenir un bon servei intern, caldria mantenir una estructura de dipòsit i espai de treball
en el mateix ajuntament.
dLes superfícies dels espais de l’Arxiu Municipal que es proposen, estan basades en l’enquesta
de la Central de Serveis Tècnics que l’Arxiu Municipal de Calaf de 2019 i en els estàndards dels
espais per als arxius municipals en funció del nombre de la població del municipi.
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Servei Jurídico Administratiu

ANNEX 4.
Informe tècnic Calaf
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S’adjunta plànol de planejament de la finca:
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Que segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament amb
data del 25 de gener del 2006 i publicat amb data del 16 de juny de 2006, la finca
segons plànol adjunt està qualificada amb Clau 3 Sistema d’Equipaments
Comunitaris

Número: 2020-0194 Data: 15/07/2020

Assumpte: Certificat Qualificació urbanística implantació nova biblioteca
GE- 763/2020
Sol·licitant : Diputació de Barcelona
Persona de contacte : Marta Viada Pages
Adreça electrònica : viadapm@diba.cat
Emplaçament de la finca: Carrer de Francesc Casajoana/ Carrer de Sallavinera i
Carrer d’Antoni Martí Morera
Referència cadastral : Ref. 6615001CG7261N0001IG

INFORME TECNIC

Anna Albín Collet (1 de 1)
ARQUITECTE MUNICIPAL
Data Signatura: 15/07/2020
HASH: 79e14cb6255b44ccb24737b7f0171697

INFORME TECNIC
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Paràmetres específics de la finca , amb referència cadastral.
Núm. Referència : 6615001CG7261N0001IG
Paràmetres
Tipus d’ordenació
Ocupació màxima
Distancia lliure al límit de
parcel.la existent

Normativa
Similar a la zona que l’envolta Clau 6b
Segons plànol situació
5 metres

Signat digitalment

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

2

Número: 2020-0194 Data: 15/07/2020

Els serveis d’aigua i clavegueram discorren pel carrer de Francesc Casajoana
el servei de gas passa pròxim a la parcel.la, la línia d’electra arriva a peu de la
parcel.la .
Es preveu que s’haurà d’habilitar el servei soterrat de telèfon.
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L’edifici podrà recular-se a línia de parcel.la, si es recula s’haurà d‘urbanitzar fins
els carrers o vials existents.. En el cas del carrer no urbanitzar s’haurà de
pavimentar fins a línia de parcel.la.

INFORME TECNIC

L’alçada reguladora de l’entorn és de 9,15 m.
Es proposa que l’edifici sigui de planta baixa, no es regula l’alçada.
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ANNEX 5
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ANNEX 6
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ANNEX 7
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ANNEX 8

Àrea de Cultura
Gerència de Serveis de Biblioteques
Recinte Escola Industrial. Edifici del Vagó
Comte d’Urgell, 187 · 08036 Barcelona
Tel. 934 022 545 · Fax 934 022 488
gs.biblioteques@diba.cat · www.diba.cat/biblioteques

Biblioteca de Gelida
Jaume Vila i Pascual
Programa funcional

Juliol de 2020
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Presentació
El document que us fem a mans és la proposta del Programa funcional de la nova biblioteca municipal de Gelida,
que ha de servir com a base per a la redacció del projecte arquitectònic i del programa de gestió del futur
equipament. Està previst que el nou equipament que es construirà al solar de la Vinya del Basté aculli la
biblioteca, l’arxiu municipal i inclogui també un aparcament soterrat.
El present Programa funcional se centra només en les necessitats de recursos i superfícies de la futura biblioteca.
L’estudi ha estat realitzat per l’equip tècnic de la Gerència de Serveis de Biblioteques en col·laboració amb les
responsables de la Biblioteca Jaume Vila i Pascual de Gelida. El programa funcional de la nova biblioteca té en
compte el mapa d’equipaments culturals del Pla d’Ordenació urbanística (POUM), i del redactat recentment pel
Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona.
Aquest document parteix d’un informe anterior “Programa funcional Biblioteca Jaume Vila i arxiu municipal.
Gelida” redactat el 2006 i que ens ha servit de punt de partida. L’antic pla funcional del que disposàvem ja
posava les bases d’un nou model de biblioteca que calia impulsar i que dissortadament va ser un projecte no
realitzat, malgrat els esforços de l’equip redactor i de les administracions. Catorze anys més tard, hem adequat i
millorat la documentació repensant i tenint en compte les necessitats actuals del municipi i als paràmetres de la
biblioteca pública del segle XXI.
En aquest sentit, i continuant amb el seu plantejament estratègic actual, una de les apostes de la nova biblioteca
serà el pes i la importància dels espais i serveis enfocats als infants i les famílies. El servei a la infància es
continuarà tractant amb una dimensió conceptual i funcional rellevant dins el nou equipament, tal i com succeeix
a l’actual Biblioteca Jaume Vila i Pascual. El nou equipament ha de donar resposta a l’actual model de biblioteca
centrada en les persones que te com a eixos fonamentals: el descobrir, l’aprendre, el crear i el compartir.
En paral·lel a aquest procés de treball el Servei d’Equipaments i Espais Públics (SEEP) de la Diputació de
Barcelona ha vehiculat i ajudat a l’Ajuntament de Gelida a redactar l’avantprojecte i les bases del concurs d’idees
per la construcció del nou equipament. El procés de definició de la nova Biblioteca de Gelida no finalitza aquí. Un
cop que el Ple de l’Ajuntament de Gelida aprovi el Programa funcional de la nova biblioteca i la consignació
pressupostària per encarregar el projecte arquitectònic, el següent pas serà concretar els aspectes de gestió i
les necessitats específiques del projecte bibliotecari per tal d’apartar-lo el màxim possible a la realitat concreta del
territori.
Si una característica han de tenir les biblioteques públiques és el fet d’estar adaptades a la comunitat que han de
servir. Es fa necessària una adaptació de la biblioteca al propi entorn, i per això s’amplia la idea de “donar
serveis” per la de “prestar serveis adequats” a les necessitats canviants dels seus usuaris reals i potencials. Les
noves necessitats dels ciutadans a l’entorn dels àmbits d’intervenció de la biblioteca pública: accés a la
informació; suport a la formació; foment de la lectura/desenvolupament cultural; espai de relació; suport al
desenvolupament personal i servei a nens i joves, fan necessari que s’avaluïn els serveis habituals de la biblioteca
per a la seva adequació i se’n contemplin de nous. Això té una traducció directa en l’espai de la biblioteca pública
i les sinèrgies que ha d’establir amb d’altres serveis culturals i educatius del territori.
El document que us presentem a continuació es desenvolupa a partir dels següents apartats: contextualització
local, model i funcions de la biblioteca pública, col·lecció, l’espai, quadre resum de recursos, organigrama
funcional, personal i hores d’obertura i valoració econòmica.
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Contextualització local
Gelida és un municipi de la comarca de l’Alt Penedès amb una població de 7.533 habitants. És un municipi
molt extens amb una superfície de 26,69 km2 i una densitat de 282 habitants per km2. El nucli central del
municipi és compacte i acull més del 82% del seus habitants mentre que la resta dels habitants es
disseminen en 7 nuclis i urbanitzacions.
Gelida va tenir un fort creixement demogràfic en la dècada del 1999 al 2009 i un creixement poblacional
més reduït posteriorment, sobretot per l’arribada de població jove provinent de la primera corona
metropolitana.
El terme municipal de Gelida està dividit per dos grans vies de comunicació: l’autopista AP-7 i les vies del
tren. Gelida limita al nord amb Sant Llorenç d’Hortons i Sant Esteve Sesrovires, a l’est amb Castellví de
Rosanes, al sud amb Corbera de Llobregat i Cervelló i, a l’oest, amb Subirats i Sant Sadurní d’Anoia. Dins
del seu entorn proper, Gelida és un important pol d’atracció de població de Sant Llorenç d’Hortons (2.413
hab.) i Castellví de Rosanes (1.884 hab.), municipis sense biblioteca integrada a la XBM i que per tant,
també es podrien beneficiar de la creació de la nova biblioteca de Gelida.
Situació bibliotecària: la biblioteca Jaume Vila i Pascual de Gelida
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en l’article 26) i la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya (en l’article 64b) determinen la biblioteca pública com a servei obligatori
per als municipis amb una població superior als 5.000 habitants i atribueixen als ajuntaments la responsabilitat de
la seva gestió.
Gelida, municipi de l’Alt Penedès de 7.533 habitants, disposa des de 1988 –fruit d’un conveni amb la Generalitat
de Catalunya- d’una petita biblioteca situada a la planta baixa de l’edifici del Centre Cultural al Carrer Major
número 51 al centre del municipi. La biblioteca pública porta el nom del poeta Jaume Vila i Pascual i és dipositària
del seu fons tant bibliogràfic com manuscrit. A més de divulgar l’obra d’aquest autor local, la biblioteca també
preserva el fons de la Comissió de Festes de Santa Llúcia i te un paper molt destacat en la conservació i difusió
de la memòria històrica de Gelida.

Imatges de la Biblioteca Jaume Vila i Pascual i del Centre Cultural de Gelida
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La Biblioteca Jaume Vila i Pascual només disposa de 185 m2 distribuïts en dues sales de lectura, a la planta baixa
la sala d’adults, i a la superior o altell la infantil. El vestíbul d’accés s’utilitza com aparador de llibres i/o punt fer
fer-hi petites exposicions i pel que fa al desenvolupament de les activitats, la biblioteca utilitza a més espais
situats a l’edifici del Centre Cultural compartits amb altres entitats locals: l’espai polivalent (antiga sala
d’exposicions municipal) de 60m2, la sala gran de l’edifici d’uns 120m2 i l’espai de Casinet que té uns 20m2.
Biblioteca Jaume Vila i Pascual no reuneix els recursos mínims per a cobrir adequadament les necessitats actuals
de la ciutadania. La manca d’espai generalitzada que dificulta i fa menys agradable l’estada a la biblioteca i oferir
serveis bàsics com la consulta de documents o l’estudi, la falta d’una sala polivalent adequada o les barreres
arquitectòniques de l’edifici són els principals dèficits de l’actual equipament. A més de la superfície, també és
necessari ampliar l’actual horari de la biblioteca, especialment en la franja de matins, ja que només ofereix servei
d’atenció al públic 20 hores setmanals.
Gelida és un dels pocs municipis de més de 5.000 habitants la demarcació que no disposa d’una biblioteca
integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona tal i com estableix la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Malgrat el seu reduït espai i manca de recursos la Biblioteca Jaume Vila i Pascual te el catàleg del seu fons
informatitzat (uns 13.000 documents) i integrat al Sistema de Lectura Pública de Catalunya i ofereix la majoria de
serveis de biblioteques de municipis similars: préstec de documents, préstec interbibliotecari, lectura en sala,
ordinadors amb accés a internet i connexió Wifi i ofereix activitats com hores del conte, clubs de lectura,
exposicions, conferències i presentacions, concerts i projeccions, visites guiades, etc.
Podríem resumir els següents punts pel que fa a trets que caracteritzen l’actual biblioteca respecte a altres
equipaments i que es volen mantenir en el futur projecte bibliotecari municipal:
Xarxa i cohesió social. La biblioteca és un espai que ha arrelat plenament en la vida quotidiana, cultural i social
de les persones de Gelida i dels municipis de l’entorn. Ha realitzat un acurat treball en xarxa, incorporant i
integrant persones- ja sigui a títol individual com col·lectiu- com propostes per part de ciutadania i de les
institucions. Ens referim també a les escoles i les entitats del municipi assolint la realització d’un ventall molt ampli
de projectes i activitats. Aquest aspecte li ha permès exercir el lideratge en l’àmbit cultural, però també en la
celebració de dies internacionals al llarg de l’any, canalitzant jornades reivindicatives i la majoria d’iniciatives,
d’aquí els bons resultats pel que fa a la participació.
Incidència en la cultura del municipi. La cultura, el valor d’aquesta a través de la biblioteca amb nombroses
propostes han incidit i forjat la cultura del municipi amb la lectura, la literatura i el coneixement local com a
protagonistes. L’edició d’una revista de la biblioteca amb deu números (1989-2002), edició de llibres com el obre
memòria local (Col·lecció local Raima, Quaderns d’Història i Societat), celebració de la festa de Sant Jordi, el
certamen Premis TREC per a treballs de recerca del batxillerat arribant a la vintena convocatòria, certamen literari
La Passera (19 -2017), edició del díptic amb la història del Centre Cultural, exposicions (Sobre Joan Baptista
Xuriguera i els 150 anys de la festa de Santa Llúcia), punts de llibre amb artistes locals,...
L’infant com a protagonista. Espai familiar. Aprenentatge i educació. L’alfabetització per als més
desafavorits amb el projecte Fontdelesparaules projecte d’alfabetització per infants amb risc d’exclusió social en
conveni amb la Creu Roja i voluntaris/voluntàries (des del 2014), obtenint diversos premis i reconeixements.
Al llarg dels anys les noves metodologies d’aprenentatge han format part de projectes i activitats amb la filosofia
BiblioLab (des del 2018 amb ADHOC Cultura) amb tallers que fomenten l’esperit crític dels infants i els
adolescents i noves formes d’apropament a la lectura, des de l’art i la recerca de coneixement.
Foment de la lectura. Experimentació i innovació. Per poder avançar sempre és necessari reflexionar, i
amb això adaptar la biblioteca al pas del temps. El context d’informalitat que dona la biblioteca és un marc ideal
per l’experimentació a noves formes de lectura : clubs de lectura, lectures en veu alta, dins i fora de la biblioteca,
recitals poesia, contes a la nit amb la biblioteca oberta...
Amb aquesta finalitat la biblioteca ha participat de manera activa en grups de treball, com l’infantil PEGA,
jornades professionals, congressos, forma part del Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la Unesco des del
1999 –portant la coordinació del grup del 2012 al 2019, fomentant i promovem els valors d’educació, cultura i
pau de la UNESCO.
Preservació de la Memòria històrica del poble. La importància de la memòria local, que entén les
persones com a dipositàries amb històries de distintes vides, testimonis, entrevistes...i que la biblioteca ha
impulsat i conservat com a patrimoni immaterial, també la informació de contingut local: actualització del Fons
Santa Llúcia, edició d’informació local al web de la biblioteca, tallers d’investigació local per a estudiants de
batxillerat, recull de premsa amb notícies sobre el municipi, col·laboració als Quaderns d’història i societat i les
Jornades de Memòria Històrica que es celebren el mes de juny (VII convocatòria), ruta literària del poeta Jaume
Vila per alumnes d’ESO (APS).
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Model i funcions de la biblioteca pública
El model i les funcions de la biblioteca han evolucionat en els darrers 25 anys, el desenvolupament ha anat des
de la clàssica biblioteca contenidora de llibres a un concepte de biblioteca que pren el seu punt de partida en les
necessitats i interessos de la ciutadania i que organitza l’oferta i les activitats basades en una comprensió molt
més àmplia de la informació que el concepte clàssic d’educació general. Ha passat de garantir l’accés a la
informació a potenciar la creació de coneixement.
La biblioteca és una protagonista important de la comunitat en la que s’insereix, un punt de trobada de diferents
col·lectius i un centre neuràlgic de la vida cultural de la comunitat; en definitiva, una biblioteca que aporta valor a
la societat amb un impacte cultural, social, educatiu i també econòmic en l’entorn a la que ofereix servei.1
El Model XBM de biblioteca
Fruït dels treball realitzats en els darrers anys i producte d’un procés de reflexió compartit per adaptar els
serveis a les noves necessitats de la ciutadania, la Gerència de Serveis de Biblioteques impulsa un Model
de biblioteca que marca les línies i eixos estratègics en els quals pivotarà el servei de biblioteca en els
propers anys a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM). Es tracta d'una proposta que va més enllà de
l'ús de l'espai, que s'inspira en altres models bibliotecaris existents en altres països2 i que incorpora les
singularitats de la nostra realitat, que s'adapta al territori i encaixa amb els eixos per a la transformació i
valor de la biblioteca, el pensament crític i la difusió del coneixement obert, els grans centres que ens
preocupen en el nostre model.

1

Togores, Rosa. «El valor de les biblioteques públiques en la societat: el cas de la Xarxade Biblioteques Municipals» [en
línia]. [Barcelona]: Diputació de Barcelona, jul.
2015.<http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/El+valor+de+les+biblioteques+p%C3%BAbliques+en+la
+societat+E-LLIBRE.pdf> [Consulta: 01/07/2020].
L’esquema gràfic és una adaptació de: DorteSkot-Hansen, Henrik Jochumsen, CasperHvenegaard Hansen,
«Thefourspaces» [en línia], dins: Model programme for publiclibraries. Copenhagen: DanishAgency for
CultureandPalaces,
cop.
2013-<https://modelprogrammer.slks.dk/en/challenges/zones-and-spaces/the-four-spacemodel-by-henrik-jochumsen/>[Consulta: 01/07/2020].
2

6

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 812588140566bb170b53 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 89

El nou Model XBM és una eina que marca el camí cap a la biblioteca del futur. Una biblioteca que
conserva l’essència i innova en les metodologies dels serveis de foment de la lectura, l'accés a l a
informació i coneixement, el suport a la formació i l'espai de trobada. El model es planteja com una base
comuna per a totes les biblioteques de la XBM però que, per a tenir un impacte, cada biblioteca ha d’adaptar-lo i
singularitzar-lo d’acord amb el seu entorn.
En el Model XBM la relació entre les necessitats i els interessos de la ciutadania i l’accés a la garantia
d’equitat social i al coneixement es representa en quatre àmbits d’acció estratègica, d’acord amb l’activitat
que s’hi desenvolupa. Aquests àmbits són: Descobrir, Aprendre, Crear i Compartir, cadascun del
quals està relacionat amb un espai conceptual:
•

Una biblioteca on descobrir: espai d’inspiració.

•

Una biblioteca on aprendre: espai d’aprenentatge.

•

Una biblioteca on crear: espai de creació.

•

Una biblioteca on compartir: espai de trobada.

Així mateix, el model XBM presenta els següents eixos per a la transformació i l’increment del valor
social:
•

Experiència: en el centre dels processos d’aprenentatge i d’accés al coneixement.

•

Empoderament: volem apoderar a la comunitat i fer-ho a través de l’aprenentatge, el coneixement i
el pensament crític. I també volem apoderar els professionals de la biblioteca en el rol d’acompanyar
els usuaris en el procés.

•

Participació: facilitant la col·laboració, l’aprenentatge dinàmic, el desenvolupament individual i
col·lectiu, i la connexió amb la comunitat.

•

Innovació: establint les metodologies i emprant els recursos necessaris per a la creació de nou
coneixement.

I posa el focus en:
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•

Una biblioteca centrada en les persones que dona resposta a les necessitats i interessos de les
persones usuàries, que és flexible i aporta una major personalització dels serveis, on les persones
participen dels processos de decisió i que facilita l’autonomia personal a través de l’autoservei. Una
biblioteca generadora d’oportunitats, que incrementa el seu valor social a través dels programes que
aporten un benefici directe i indirecte a la ciutadania.

•

Una biblioteca transformadora de l’entorn: accessible i emplaçada en nuclis estratègics del
territori; amb un projecte arquitectònic singular; sostenible i eficient, tant ambiental com
econòmicament; amb aliances amb els agents, entitats i associacions del territori; un servei adaptat a
l’entorn social, que en garanteixi l’equitat, la inclusió de la diversitat i el desenvolupament de la
identitat individual i col·lectiva.

Funcions bàsiques de la biblioteca
Innovar sense perdre l’essència. Partint d’aquesta premissa i considerant l’aplicació del model XBM en la seva
execució, les funcions bàsiques de la biblioteca pública són:
•

Foment de l'hàbit i la competència lectora
La biblioteca pública té una funció educadora i compromís vers la lectura i els seus valors, principalment com
una eina de creixement personal. Com a entitat dinàmica, impulsora i dinamitzadora, més enllà del seu paper
de proporcionar l’accés gratuït a la lectura en qualsevol suport i mitjà d'informació, textual, sonor i
audiovisual, en línia i presencialment, també té un paper actiu i essencial en la creació i foment dels hàbits de
lectura.

•

Facilitar l’accés universal a la informació, la cultura i el coneixement
La biblioteca és el centre d’informació més important per als ciutadans, concebuda com un servei bàsic i
necessari que té un paper predominant per a garantir la igualtat social dels seus usuaris en l'accés a tot tipus
d'informació i coneixement. La biblioteca pública ofereix informació de la localitat on es troba emplaçada i
aquella que afecta directament al ciutadà tant en la seva vida quotidiana com en els seus interessos
professionals. Així mateix promou el desenvolupament cultural de l’individu i dels col·lectius a través de la
seva acció cultural amb activitats de promoció lectora, debats i conferències, tallers d’innovació, etc. i oferint
recursos d’innovació social per al desenvolupament del pensament crític, la recerca i l’acció comunitària.

•

Espai de generació de coneixement de suport a la formació continuada
La biblioteca pública dona suport a l’educació formal i la formació continua, facilitant els recursos i espais
necessaris per a l’autoaprenentatge i la formació. A més de ser un espai que contribueix a l'aprenentatge al
llarg de la vida, la biblioteca ha de potenciar activitats i programes d’alfabetització digital i informacional a la
ciutadania. La biblioteca facilita la descoberta i l'exploració del coneixement i facilita l'assimilació del
coneixement a partir de l'experiència, impulsant la cocreació de nou coneixement amb laboratoris (BiblioLab)
de creació, de ciència ciutadana i d'innovació social per a resoldre reptes socials en aliança amb altres agents
de l'entorn.

•

Espai de trobada i espai comunitari
La biblioteca ha de ser un lloc de comunicació i intercanvi on es troben tots els serveis que donen resposta a
les necessitats, demandes i expectatives dels usuaris actuals i dels usuaris potencials: ha de facilitar la
connexió entre les persones i alhora que estiguin connectades amb l'entorn. El concepte actual de la
biblioteca pública com a referent cultural del territori converteix aquest equipament en un lloc actiu obert a les
iniciatives culturals i d'identitat amb el territori, que estimula els valors de la interculturalitat, solidaritat i
participació. Promou els espais de trobada, socialització, diàleg, debat, intercanvi d'idees i experiències, i la
participació ciutadana en activitats culturals i recreatives. La biblioteca entesa com a un punt de trobada de la
comunitat ha de ser considerada un espai clau per contribuir a la cohesió social.

La biblioteca és un protagonista important de la comunitat en la que s’insereix, un punt de trobada de diferents
col·lectius i un centre neuràlgic de la vida cultural de la comunitat; en definitiva, una biblioteca que aporta valor a
la societat. Els quinze potencials beneficis que aporten les biblioteques són:
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1.
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CULTURAL
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informacional
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5.
Inclusió de
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6.
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laboral

6.
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econòmic
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8.
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7.
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més i millor
informades

2.
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cultural i
artístic local

4.
Capital
social

5.
Revitalització
de l’espai
públic

Els elements de definició de la missió de la biblioteca pública es troben recollits en el Manifest de la Unesco:
“La Biblioteca pública és la porta local d’accés al coneixement, que ofereix les condicions bàsiques per a l’educació
al llarg de la vida, la independència en la presa de decisions i el desenvolupament cultural de les persones i grups
socials en una societat en contínua evolució”.
A partir d’aquesta definició, les funcions bàsiques de la biblioteca pública s’estructuren a l’entorn dels següents
eixos:
Centre d’informació
La Unesco defineix la biblioteca pública com a centre local d’informació que facilita tot tipus de coneixement i
d’informació als seus usuaris i que els proporciona les condicions bàsiques per a aprendre suficientment, al llarg
del temps, per a poder decidir lliurement i per a assolir el desenvolupament cultural de l’individu i dels col·lectius.
La biblioteca pública facilita tot tipus d’informació a usuaris individuals i col·lectius. Cada cop més la biblioteca
pública ofereix informació de la localitat on es troba emplaçada i aquella que afecta directament al ciutadà tant en
la seva vida quotidiana com en els seus interessos professionals.La biblioteca pública s’ha de convertir en un punt
d’accés a la informació de recursos i activitats tant locals com externes.
Centre democratitzador de la cultura i del saber
Els serveis de la biblioteca pública es fonamenten en la igualtat d’accés per a tots els ciutadans i ciutadanes,
sense tenir en compte l’edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat, l’idioma o la classe social. A la societat de
la informació les diferències socials també es manifesten en la desigualtat a l’accés a la informació. La biblioteca
pública concebuda com un servei bàsic i necessari ha de tenir un paper predominant per garantir la igualtat social
en aquest àmbit.
Centre d’integració social
La concepció tradicional de la biblioteca com espai exclusiu per als estudiants o com magatzem de llibres de tot
tipus ha donat pas a la nova biblioteca pública. La biblioteca es converteix en el centre d’informació més
9
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important per als ciutadans; en una porta oberta a la informació general i local que les tecnologies de la
informació posen al nostre abast; en un centre d’activitat cultural de primer ordre; en un espai obert a les
iniciatives culturals; en un espai d’identitat amb el territori que estimula valors d’interculturalitat, solidaritat i
participació i en un multiespai obert a tots els sectors socials.
La biblioteca entesa com a un punt de trobada de la comunitat ha de ser considerada un espai clau per contribuir
a la cohesió social. Per a poder assolir aquests objectius necessitarà de professionals qualificats així com avançar
en el treball interdisciplinari.
Centre de promoció de la lectura
La biblioteca pública té una funció educadora, i un compromís vers la lectura i els seus valors, principalment com
una eina de creixement personal. Com a entitat dinàmica, impulsora i dinamitzadora, més enllà del seu paper
històric de proporcionar l’accés gratuït als llibres i a altres materials impresos, ha d’assumir un paper actiu en la
creació i foment d’hàbits de lectura.
Centre de formació permanent i autoaprenentatge
La biblioteca pública és un excel·lent suport per a l’educació permanent i una demostració pràctica de l’aposta de
la nostra societat envers el valor de l’educació, entès com un procés amb continuïtat al llarg del temps.
És també una funció pròpia de la biblioteca pública facilitar els recursos necessaris per a l’autoaprenentatge i la
formació no presencial. La biblioteca ha de potenciar i participar en activitats i programes municipals
d’alfabetització i impulsar altres alfabetitzacions, com la informàtica.
Espai d’oci
La relació que s’estableix entre el temps lliure que disposa la població i el consum de béns culturals és directa. El
concepte actual de la biblioteca pública com a referent cultural del territori converteix aquest equipament en un
lloc actiu obert al diàleg, al debat, a l’intercanvi i a la participació en activitats culturals i recreatives. La biblioteca
ha de ser un lloc de comunicació i intercanvi on es troben tots els serveis que donen resposta a les necessitats,
demandes i expectatives dels usuaris actuals i dels usuaris potencials i on els llibres ja no seran l’única font
d’informació.

Col·lecció
El fons és el conjunt de recursos d’informació en qualsevol suport que la biblioteca posa a disposició dels usuaris
de manera física o bé facilitant-los l’accés a recursos electrònics en línia, ja sigui a través dels ordinadors propis,
ja sigui de manera remota mitjançant la seva web i la plataforma de préstec de llibres electrònics. En els propers
anys els fons en format digital haurà d’esdevenir una part important de la col·lecció: la biblioteca oferirà accés als
mitjans impresos tradicionals, adreçats tant a públic adult com a infants, però també serà un punt de referència
pel que fa als fons digitals.
En l’organització dels fons caldrà considerar la diferenciació dels centres d’interès. Aquests tenen per finalitat
potenciar, donar visibilitat i facilitar l’accessibilitat a fons i/o temes, mitjançant l’agrupació de diferents temàtiques
que habitualment estan disperses segons la classificació habitual de la biblioteca (CDU) ja sigui per demandes
informatives reiterades dels usuaris, o per l’actualitat del tema. Aquests centres poden anar creixent o modificantse depenent de les necessitats dels usuaris i contenen tot tipus de suports (llibres, cd’s, DVD’s i revistes).
La nova biblioteca de Gelida es constituirà agafant com a punt de partida la col·lecció de la Biblioteca
Jaume Vila i Pascual, que serà prèviament analitzada per tal de detectar i cobrir els buits respecte els
paràmetres de fons que hi ha establerts i la seva correcta distribució per àrees. El fons actual s’esporgarà i
actualitzarà atenent als criteris de política de col·lecció i serà la base de la col·lecció inicial de la futura
nova biblioteca.
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La Biblioteca tindrà un fons final de 19.000 documents de lliure accés al qual cal afegir també el fons del
magatzem que hauria de ser d’aproximadament 5.000 documents . La col·lecció inicial serà com a mínim un 60%
del fons final, que s’assolirà transcorregut un període de 5 anys a partir de la inauguració de la biblioteca. En el
moment en que s’assoleixin les ràtios considerades òptimes per a la prestació dels serveis, la biblioteca tendirà al
creixement zero, mitjançant la incorporació de nous materials i la retirada del material obsolet. La biblioteca haurà
de portar a terme una política d’esporga de forma sistemàtica, procurant mantenir l’equilibri i la qualitat de la
col·lecció. Els criteris bàsics seran: el deteriorament del dels materials, l’obsolescència o la pèrdua d’actualitat de
la informació, la falta d’ús i la retirada d’exemplars duplicats o que poden ser substituïts pels documents en
format digital. El fons de lliure accés s’haurà d’haver renovat completament en un màxim de 10 anys.
A continuació es presenta la distribució aproximada del fons:
FONS DOCUMENTAL
(fons final de lliure accés)
Fons general (docs.)
Coneixements

14.000
7.500

Ficció

4.500

Música i imatge

2.000

Fons infantil (docs.)

5.000

Coneixements

1.800

Ficció

2.500

Música i imatge

Fons total de lliure accés
Diaris i revistes (títols)

700

19.000
90

L’espai
“To invent a future that doesn’t exist, you really have to understand what people are doing
today and completely reimagine it”
Bill Burnett

L’edifici de la biblioteca ha d’ésser una construcció sostenible amb un espai diàfan, atractiu, acollidor i flexible,
que reflecteixi la concepció de la biblioteca com a referent cultural i social del territori. Ha de respondre a les
necessitats canviants d’un públic heterogeni i de l’evolució tecnològica i d’uns suports documentals que s’estan
desmaterialitzant.
La biblioteca precisa entorns físics acollidors i socials per respondre a la implementació d'un model de biblioteca
on el les persones i l'activitat que hi desenvolupen són protagonistes. L'objectiu és aconseguir un espai ampli i
diàfan amb distints ambients i espais que permetin a les persones moure’s instintivament en un entorn que
humanament acull, de forma lúdica, divertida però responsable diversitat d'usos i propostes.
La biblioteca com a centre de recursos és molt més que un contenidor documental en el que els materials estan
ordenats i són de fàcil localització. Aquesta s'ha de transformar en un gran aparador atractiu visualment que
mostri i exposi amb estratègies diverses els seus recursos, generant diversos ambients que introdueixin també a
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través dels sentits com la vista, el tacte... com propici a la trobada amb els llibres i el descobriment de noves
lectures.
Les biblioteques han d’actuar d’una forma proactiva. Aquesta és una premissa que no només afecta a l’entorn
virtual sinó també a l’entorn físic. Els documents han d’atreure l’atenció. És per aquest motiu que cal replantejar
la forma en que tradicionalment s’ha organitzat, cal avançar cap dinàmiques més obertes i flexibles.

Les pautes que han de regir la redacció del projecte són:
Confort: Cal prestar especial atenció a aspectes com la dimensió i la configuració dels espais, la il·luminació, el
clima, l’acústica, els materials, el mobiliari, i així mateix aconseguir un entorn on l’usuari se senti segur i protegit.
El silenci com un signe de confortabilitat que cal controlar, de forma que puguin conviure usos tant diversos com
la formació, les activitats, etc. Cal aconseguir el màxim d’aïllament acústic, però trobant el punt d’equilibri amb el
tractament de l’espai.
Accessibilitat: S’ha de facilitar l’ús accessible i còmode de la biblioteca i dels seus serveis. La no existència de
barreres arquitectòniques i que les disposicions i interconnexions entre diferents sales i àrees sigui lògica i de fàcil
orientació són els principals elements a considerar.
Sostenibilitat: És un factor bàsic a tenir en compte tant en el moment de la construcció, com en el futur per la
gestió i el manteniment de l’equipament en funcionament. La biblioteca ha de ser un instrument educador dels
aspectes vinculats a la sostenibilitat, el propi edifici ha de ser sostenible i explicar les seves virtuts
mediambientals.
Flexibilitat: Els espais han de ser transformables. Han de ser polivalents segons les necessitats del dia a dia
considerant la facilitat per realitzar canvis d’usos temporals (actes, xerrades, exposicions, reunions,...), però
també han de possibilitar la flexibilitat de futur vinculada als canvis i a les transformacions en els serveis i els
usos. La flexibilitat es concreta fonamentalment en la configuració de les instal·lacions (il·luminació, connexions
elèctriques i informàtiques i de clima) i el mobiliari.
Mobilitat: Les tecnologies tenen un potencial extraordinari per transformar la forma de prestar els serveis:
aporten noves maneres d’oferir, de crear i de compartir. En aquest sentit la mobilitat és un concepte estratègic
que s’ha de tenir en compte pels efectes que té en els espais, les infraestructures, el mobiliari, l'equipament
informàtic i l'accés a la xarxa que han de permetre organitzar diferents models de formació, d’activitats i de
serveis. Els espais han d’estar tecnològicament adaptats als nous serveis.
Aquestes dues darreres pautes tenen especial interès des del punt de vista programàtic, la flexibilitat i la mobilitat
garantiran la possibilitat de transformació i de “creixement” de la pròpia biblioteca. Igual que els fons
documentals cada vegada hi haurà més presència dels formats digitals, gran part dels serveis i activitats també es
plantejaran a partir de la tecnologia digital, per tant és bàsic assegurar que les infraestructures i equipaments
permeten transformar els espais segons el moment i les necessitats.

Emplaçament de la biblioteca
L’edifici de nova planta que acollirà la biblioteca, l’arxiu municipal i un aparcament soterrat es construirà al solar
conegut com la Vinya del Basté. Aquest emplaçament, en el centre del nucli urbà, està a molt pocs metres de
l’Ajuntament de Gelida i de nombrosos equipaments educatius, esportius i sanitaris com l’actual Biblioteca Jaume
Vila i Pasqual, el CEIP Montcau Gelida, la Llar d’infants Montcauet o el Centre de Salut i el Poliesportiu municipal.
La Vinya del Basté és un solar de titularitat municipal que actualment s’utilitza com aparcament i que està definit
en el Pla Urbanístic Municipal com a zona d’equipaments. Es troba ubicat darrera del conjunt arquitectònic de
l’església parroquial, de la Casa del Senyor (del segle XV), de la torre modernista Delfí Mas, i molt a prop del
funicular. Disposa de vistes a l’entorn natural i paisatgístic del Penedès, amb les muntanyes de Montserrat al fons.
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El solar de la nova biblioteca de Gelida està situat entre el Carrer d’Àngel Guimerà i el Camí Vell de l’Estació.
Exemples de distribució
❖ Barcelona. Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró:
http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/346986/0/BARCELONA+HORTA+GUINARD%C3%93%20+Biblioteca+Montbau-+Albert+P%C3%A9rez++Bar%C3%B3.pdf/9956ae5a-8aaa-41ca-b8ed-ebdb9f147e25

❖ Santa Coloma de Cervelló. Biblioteca Pilarín Bayés
http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/351172/0/SANTA+COLOMA+DE+CERVELL%C3%93Biblioteca+Santa+Coloma+de+Cervell%C3%B3.pdf

❖ Terrassa. Biblioteca Districte 4
http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/351529/0/TERRASSA-Biblioteca+Districte+IV.pdf

❖ Terrassa. Biblioteca Districte 6
http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/351553/0/TERRASSA-Biblioteca+Districte+6.pdf/434bbebd-1a16-456c-b7e0f97337741c32

Previsió d’afluència
Ateses les dades de servei d’altres biblioteques XBM de municipis similars es preveu que la nova biblioteca de
Gelida tingui una afluència mitjana d’entre 140 i 160 persones al dia.
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àrea d’accés
espai polivalent

Zona d’acollida i promoció

espai de formació
espai de suport

La zona d’acollida i promoció es concep com un punt de trobada comunitari. En els seus diferents espais s’hi
concentraran gran part de les accions de promoció de la lectura i la cultura. Aquesta és la zona més dinàmica de
l’equipament, en conseqüència el tractament de tot l’espai cal que resolgui la qüestió acústica en el sentit que
absorbeixi el soroll i faciliti ser un espai de relació i intercanvi. La distribució dels espais ha de permetre el
funcionament independent dels espais integrats en aquesta zona respecte a la resta de la biblioteca. Cal
comunicar de forma clara els diferents serveis que es trobarà el visitant a l’equipament (biblioteca, arxiu, etc.) i
que la circulació entre els diferents espais sigui eficient i intuïtiva.

Àrea de d’accés
DE FINICIÓ

I

SE RVE IS:

És la primera presa de contacte entre l’usuari i la
biblioteca. És un punt de trobada i espai de relació
entre usuaris. Aquí hi ha també la bústia de
documents amb accés des de l’exterior.
U BICACIÓ:

CAR ACTE RÍSTIQUE S

Dimensió:
Col·lecció:
Dispositius:

BÀSIQU E S

70 m +10 m espai d’autopréstec
Expositor per mostres temporals
2

2

1 catàleg
2 màquines d’autopréstec
1 arc de seguretat
1 pantalla informativa

L’àrea d’accés és l’element pont entre l’exterior i la
resta d’espais de la biblioteca, que hauran de ser
fàcilment identificables pels usuaris. Hi haurà també els lavabos –és important que tinguin canviadors per a la
mainada–.
PÚ BLIC

I

U SOS:

Aquesta àrea es concep com un espai de concurrència. Per la correcta circulació de les persones cal considerar
les cues puntuals que es puguin ocasionar en l’acollida de grups i l’aglomeració en l’entrada/sortida de les
activitats que es realitzin a la sala polivalent amb una concurrència elevada.
AMBIE NTACIÓ:

La transparència, amplitud i accessibilitat de l’àrea d’accés ha de permetre donar a entendre fàcilment l’ús públic
de l’edifici i ha de facilitar una comunicació directa amb les àrees que té vinculades i connectades. El seu disseny
ha de vetllar pel màxim aprofitament de la llum i ventilació natural i, tanmateix, ha de disposar d’elements per
minvar les pèrdues del diferencial tèrmic amb l’exterior i l’entrada de pols al recinte. Cal potenciar l’àrea com
espai de trobada i intercanvi, intuint les situacions informals i casuals que s’hi poden produir, facilitar-les i
potenciar-les des de les propostes concretes de disseny.
TE NDÈ NCIE S:

L’àrea d’accés és molt més que no pas un simple vestíbul o zona de pas, és un punt de trobada i de servei. En els
darrers anys ha experimentat una important evolució tecnològica, sobretot amb la l’automatització del servei de
préstec i la instal·lació de pantalles informatives que permeten oferir informació ciutadana i de la biblioteca.
Aquesta tendència es previsible que continuï en els pròxims anys, és per això que cal preveure punts elèctrics i de
connexió suficients.
La tecnologia RFID treballa amb radiofreqüència. Per al cas de la biblioteca, està pensada principalment per
automatitzar la gestió de préstec i el control de seguretat. Els guanys de l’ús de la RFID són múltiples: lectures de
documents més ràpides i precises, control de seguretat més fiable, més autonomia per a l’usuari perquè li facilita
l’autoservei. Però el més important és l’alleugeriment de les càrregues de treball del personal. El fet d’alliberar-lo de
tasques mecàniques permet que faci tasques que generin valor afegit.
El sistema està compost de lectors que incorporen antenes que llegeixen les dades emmagatzemades a les etiquetes
o xips. Per més informació, la Gerència de Serveis de Biblioteques ha elaborat els requeriments tècnics i diferents
documents que expliquen el model de tecnologia RFID que s’implementa a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
província de Barcelona.
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Espai polivalent
DE FINICIÓ

I

SE RVE IS:

Aquest espai acollirà les activitats de la biblioteca i
d’altres entitats. Ha de permetre fer presentacions
de llibres, conferències, exposicions, representacions
escèniques de petit format i la projecció de
pel·lícules. També ha d’estar pensat per a servir de
sala d’estudi en determinades èpoques de l’any. Ha
de facilitar l’estudi, el treball en grup, reunions d’entitats
pròpia biblioteca.

CAR ACTE RÍSTIQUE S

BÀSIQUE S

Dimensió:

100 m2 (90 sala + 10 magatzem)

Capacitat:
Requeriments:

72 cadires i taules plegables
Sistemes específics d’il·luminació,
projecció i so. Bucle d’inducció.
Wi-fi i xarxa d’internet

i activitats de grups reduïts promocionades des de la

U BICACIÓ

Tindrà connexió directa amb l’àrea d’accés, de la que estarà diferenciat físicament. La seva ubicació ha de
permetre el control visual des del taulell principal d’atenció al públic. Ha de poder ser utilitzat amb la resta de la
biblioteca tancada tenint present que cal tenir accés a lavabos i disposar d’il·luminació i climatització independent.
PÚ BLIC

I

U SOS:

Les activitats que s’hi portaran a terme estan dirigides principalment al públic jove i adult. L’ús de la sala no és
continuat i únicament serà accessible al públic durant les hores que s’hi portin a terme activitats. L’espai ha de
permetre poder ser utilitzat com a espai de suport. En podran fer ús tant els usuaris d’activitats promocionades
per la biblioteca com qualsevol grup de forma independent amb reserva prèvia, però bàsicament estan dirigits a
estudiants i entitats locals que precisin puntualment d’un petit espai de reunió.
AMBIE NTACIÓ:

El mobiliari i equipament ha de respondre a les necessitats dels diferents actes que s’hi organitzaran i han de
combinar confort i flexibilitat. Les cadires i les taules no seran fixes, caldrà preveure la instal·lació d’equipament
par a projecció, sistema d’il·luminació −sectoritzable i perpendicular a l’eix de projecció−, sistema de so −altaveus
millor al sostre que no de superfície− i altres elements tècnics per tal de poder portar a terme adequadament les
activitats. Disposarà de bucle d’inducció −caldrà fer un estudi de l’espai abans de col·locar-lo per dissenyar el llaç
perquè funcioni dins uns paràmetres determinats−Així mateix caldrà preveure que arribi la senyal wi-fi i en cas
que hi hagi finestres, que la sala es pugui enfosquir per tal de poder desenvolupar-hi determinades activitats.
Hauria de conservar la calidesa/estètica de la biblioteca perquè, tot i poder ser independent no es desvinculés de
l’equipament. Cal contemplar el seu aïllament acústic per a que el seu ús no interfereixi en la resta de la zona
general. A l’exterior de cada sala hi haurà un plafó (preferentment electrònic) amb l’estat de les reserves i
ocupació.
TE NDÈ NCIE S:

L’espectre d’activitats de dinamització que s’ofereixen a les biblioteques cada cop és més variat. La majoria tenen
relació amb la promoció de la lectura i la cultura en general, però no té perquè sempre ser així. Com element
dinamitzador de la cultura local, la biblioteca està oberta la realització d’activitats organitzades per les entitats
locals −publiques o privades− sempre que siguin d’interès general. Per donar cabuda a totes aquestes és
important que la sala de l’espai polivalent sigui flexible i que els canvis d’organització entre els elements que el
conformen sigui fàcils i ràpids de fer.
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Espai de formació
DE FINICIÓ

I

SE RVE IS:

Espai tancat pensat per a facilitar l’aprenentatge
individualitzat o col·lectiu, amb suport de les noves
tecnologies. En principi disposarà de 10 ordinadors
portàtils i/o dispositius mòbils i l’equipament i
requeriments tècnics necessaris per a facilitar les seves
funcions (han de disposar del paquet d’ofimàtica) i
connexió a la xarxa.

CAR ACTE RÍSTIQUE S

Dimensió:

BÀSIQUE S

2

30 m

Punts de lectura: 10 cadires amb suport integrat
Dispositius:
Requeriments:

10 ordinadors i dispositius mòbils
Il·luminació i climatització sectoritzada. Projector i pantalla. Pissarra.
Webcam i elements necessaris per
poder fer sessions en streaming.
Connexions elèctriques suficients
per permetre la flexibilitat i
distribució diversa dels ordinadors.

UBICACIÓ:
L’espai de formació tindrà connexió directa amb l’àrea d’informació i fons general. Aquests dos espais
seran complementaris i tindran una continuïtat visual. Estaran separats per una paret de vidre que permeti
un mínim aïllament acústic però a la vegada connectats internament entre ells amb una porta per tal que
l’usuari tingui accés als recursos de tots dos espais. La seva ubicació ha de permetre el control visual des
d’algun dels taulells d’atenció al públic.
PÚBLIC I USOS:
Es pot facilitar aprendre diferents idiomes, ofimàtica i/o a utilitzar el equips per a elaborar projectes,
currículum, aprendre en l’ús de programes informàtics, etc.

AMBIENTACIÓ:
L’espai comptarà amb 10 cadires suport integrat que facin còmode l’aprenentatge i el treball amb
ordinadors portàtils. Aquestes hauran de fàcils de moure o bé, si son pesades, disposar de rodes.
Disposarà també de projector, pantalla i d’un armari on emmagatzemar els ordinadors. S’ha d’aïllar
acústicament, el tancament pot ser amb vidre, permetent veure el desenvolupament de l’activitat però
ha d’oferir la possibilitat de fer-lo opac si cal. Disposarà de wi-fi pròpia i de punts de connexió a la xarxa
elèctrica distribuïts per tota la sala. A l’exterior hi haurà un plafó (preferentment electrònic) amb l’oferta
setmanal/mensual de cursos.
TENDÈNCIES:
Els espais de formació de les biblioteques tendeixen a la flexibilització. En lloc del format tradicional d’aula
amb taula de docent i diverses rengleres de taules amb alumnes, es passa a un disseny de l’espai més
flexible que permeti aquest tipus però també d’altres formacions en grup. Seran els serveis i usos que
prevegin a aquest espai els que acabaran de determinar i actualitzaran el seu equipament i components
tecnològics.
L’Ajuntament s’ocuparà de la compra i manteniment d’aquests ordinadors així com la seva connexió a la
xarxa. Es recomana que disposin d’Internet i +, eina per a gestionar el servei d’internet i ofimàtica, per tal
que tots els ordinadors de la biblioteca es gestionin de manera homogènia independentment de
l’administració que en sigui responsable

L’Ajuntament s’ocuparà de la compra i manteniment d’aquests ordinadors així com
xarxa. Es recomana que disposin d’Internet i +, eina per a gestionar el servei d’internet i ofimàtica, per tal
l’administració que en sigui
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Espais de suport
DEFINICIÓ I SERVEIS:
Espai tancat sense fons documental pensat per
facilitar l’estudi, el treball en grup, reunions
d’entitats i activitats de grups reduïts
promocionades des de la pròpia biblioteca com
poden ser grups de conversa o parelles
lingüístiques.

CARACTERÍSTIQUESBÀSIQUES
Dimensió:

40 m2 (20+20)

Punts de lectura: 18 formals (taules i cadires)
Requeriments: Aïllament acústic i control visual
des del taulell. Cal contemplar
que els diferents espais puguin
convertir-se puntualment en un
de sol.

Habilitar un envà mòbil permetrà dividir la sala i
tenir major flexibilitat de l’espai per acollir simultàniament diversos grups més reduïts de persones.
UBICACIÓ:
L’espai tindrà un fàcil accés des de l’àrea d’informació i fons general i la seva ubicació ha de permetre el
control visual des del seu taulell d’atenció al públic.
PÚBLIC I USOS:
En podran fer ús tant els usuaris d’activitats promocionades per la biblioteca com qualsevol grup de forma
independent amb reserva prèvia, però bàsicament estan dirigits a estudiants i entitats locals que precisin
puntualment d’un petit espai de reunió.
AMBIENTACIÓ:
Espais equipats bàsicament amb taules i cadires, que es podran organitzar segons les activitats. Haurà de
disposar d’endolls suficients per tal que els usuaris treballin amb els seus terminals mòbils i permetre fer
projeccions. Cal contemplar el seu aïllament acústic per a que el seu ús no interfereixi en la resta de la
zona general. A l’exterior de cada sala hi haurà un plafó (preferentment electrònic) amb l’estat de les
reserves i ocupació.
TENDÈNCIES:
A la biblioteca de Goodwood, BatonRougeLouisiana inaugurada el 2014 els usuaris volien espais variats
per a diferents usos i els tenen: disposen de més de setanta possibilitats, espais de reunió per a grups des
de 4 fins a 300 persones.

17

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 812588140566bb170b53 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 100

àrea d’informació i fons general

Zona general

àrea de diaris i revistes
àrea de música i imatge

La zona general està destinada al públic a partir dels 12 anys. Aquesta zona ha de donar resposta a les
necessitats formatives, informatives i de lleure dels usuaris. Així mateix, ha de ser un focus central de promoció
de l’hàbit lector i de formació en les habilitats en l’accés i ús de la informació i dels recursos de la biblioteca.
La configuració dels espais s’haurà d’adaptar als diferents serveis, usos i públics destinataris. La disposició
organitzativa que es planteja en aquest document no implica necessàriament una disposició tancada de les seves
àrees. A menys que s’indiqui específicament, són preferibles espais flexibles amb pocs tancaments i, sempre que
sigui possible, aquests es zonificaran a partir de l’ambientació i el mobiliari. La distribució final del projecte tindrà
en compte la circulació d’usuaris, el nivell de soroll (a l’entrada els espais més sorollosos) i l’òptima situació del
punt d’atenció al públic per sobre d’altres consideracions.
A la zona general s’hi ubicarà un punt d’atenció al públic des del qual cal tenir visibilitat de l’entrada a l’edifici, de
la totalitat de l’àrea d’accés inclòs el punt d’autopréstec RFID i de les zones de pas a espais adjacents. Des d’aquí
s’oferiran els diversos serveis de la biblioteca i es donaran d’alta i renovaran els carnets d’usuari. Caldrà preveure
també un petit espai d’emmagatzematge pels documents reservats.

Àrea d’informació i fons general
DE FINICIÓ

I

SE RVE IS:

Aquesta és l’àrea central de la zona general i la més
gran de la biblioteca. És on s’hi concentra gran part
del fons de lliure accés en suport paper de la
biblioteca i s’ha de concebre com un espai de consulta
tant formal com informal. Així mateix també disposarà
amb punts d’accés al catàleg i a internet gestionats
pel programari d’Internet i +. Depenent del disseny i
configuració del nou equipament, aquesta àrea també
podria allotjar l’espai de consulta dels documents de
l’arxiu. En aquest supòsit, caldria augmentar la
superfície total de l’àrea d’informació general un
mínim de 20 m2 més.
PÚ BLIC

I

CAR ACTE RÍSTIQUE S

Dimensió:
Col·lecció:

BÀSIQUE S

2

330 m
12.000 en suport paper + accés a
eBiblio i altres recursos digitals
Punts de lectura: 50 formals (taules i cadires)
i informals
Taulell d’atenció: Disposarà d’un punt d’atenció al públic
Dispositius:

1/2 ordinadors d’ús intern
1 catàlegs
4 internet i +
lectors de llibres electrònics
impressora

U SOS:

En aquesta àrea hi tenen cabuda usos molt diferenciats. Cada usuari depenen del moment i de l’ús ha de trobar
el seu espai. Per una banda, ha de donar cabuda als que busquen espais de lectura i d’esbarjo per relaxar-se i
estar tranquil, però també espais d’estudi amb taules i amb accés a ordinadors.
AMBIE NTACIÓ:

Cal presentar la col·lecció de material analògic i digital de la manera més clara, accessible i atractiva possible. Les
necessitats i requeriments dels usuaris són diversos cada tipus de públic hi ha de trobar el seu lloc. Es podran
distingir tres espais a nivell organitzatiu: espai de lectura formal i de treball amb taules i cadires, espai
documental d’alta densitat amb els documents de coneixement amb prestatgeries altes i punts de consulta i un
espai híbrid de baixa densitat documental més expositiva (per fer visibles els fons) amb punts de lectura informal
–lectures individuals o compartides, amb dispositius o sense-.
TE NDÈ NCIE S:

L’OrestadBibliotek a Copenhague és un exemple de la interacció entre l’espai físic i l’espai virtual. Una pantalla
tàctil de grans dimensions amb un mapa de les funcions a l'edifici es troba disponible a l'entrada, i hi ha pantalles
tàctils en els laterals dels prestatges per a llibres, que es comuniquen les ofertes de cada prestatge per a llibres
en particular. Una gran part de la comunicació és basada en imatges. A tot arreu a través de la biblioteca, s'han
encadenat iPads amb presentacions i comunicació sobre l’oferta de la biblioteca. La interacció entre l’espai físic i el
virtual és crucial, això significa replantejar constantment en la política de comunicació de la biblioteca.
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Àrea de diaris i revistes
CAR ACTE RÍSTIQUE S
DE FINICIÓ

I

SE RVE IS:

Dimensió:

BÀSIQUE S

2

30 m

Aquesta àrea concentra la col·lecció de revistes i diaris
Col·lecció:
90 títols en suport paper +
de la biblioteca. La seva consulta i lectura, tant en
subscripcions electròniques
suport físic com digital, són els usos bàsics que s’hi
Punts de lectura: 8 formals (taules i cadires)
contemplen. La biblioteca ofereix accés a les versions
i informals
completes de les versions digitals i la disponibilitat a
Dispositius:
Tauletes tàctils
sala de tauletes tàctils per aquelles persones que no
disposin de dispositius per consultar-les (la formació in situ en el ús s’emmarcarà en el programa d’alfabetització
digital de la biblioteca). També ofereix la possibilitat a l’usuari d’emportar-se en préstec números antics de les
revistes en versió paper.
U BICACIÓ:

Aquest espai s’ubicarà preferentment en contacte directe amb l’àrea d’accés per tal de fer visible la concepció de
la biblioteca com a espai modern i en constant evolució, on la tecnologia i l’oci conviuen amb uns suports i usos
més tradicionals.
PÚ BLIC

I

U SOS:

Des de joves a gent gran, alguns passaran per l’àrea de revistes a agafar una revista per endur-se-la en préstec i
d’altres hi faran una estada més llarga, fent lectura a sala. La disponibilitat de tauletes tàctils possibilitarà la
lectura de diaris i revistes en format electrònic. També facilitarà un primer contacte i la formació en l’ús d’aquests
dispositius per part d’aquells que no en tinguin.
AMBIE NTACIÓ:

L’ambientació i mobiliari d’aquesta àrea ha de respondre als diferents públic i usos de cadascun dels materials:
combinarà l’espai de lectura informal amb el d’una consulta més formal amb taules i cadires. Caldrà considerar
butaques amb suport integrat que facin còmoda la consulta de tauletes tàctils i d’altres dispositius portàtils
(idealment amb connexió elèctrica pròxima).
TE NDÈ NCIE S:

Les publicacions periòdiques són les que estan experimentant un creixement més ràpid pel que fa al creixement
de lectors en suport digital. En revistes, aquest creixement ha motivat que moltes fins i tot hagin deixat de
publicar-se en paper. En conseqüència, aquest és un espai que evolucionarà ràpidament en els propers anys i, tot
i comptar amb fons en suport paper, la tendència serà a que aquest vagi desapareixent en favor dels suports
digitals. La biblioteca LibraryattheDock de Melbourne, inaugurada el 2014, integra pantalles tàctils per la consulta
de diaris digitals a les taules. https://m.flickr.com/#/photos/86368696@N03/14271640348

Àrea de música i imatge
DE FINICIÓ

I

SE RVE IS:

Aquesta és un àrea més lúdica de la zona general
que recull el fons musical i cinematogràfic.
U BICACIÓ:

L’àrea de música i imatge preferentment tindrà
relació directa amb l’àrea de diaris i revistes per tal
de donar més amplitud i “esponjar” l’àrea del fons.
PÚ BLIC

I

CAR ACTE RÍSTIQUE S

BÀSIQUE S

2

Dimensió:

20 m

Col·lecció:

2.000 documents (diversos suports)

Punts de lectura: 4 informals
Dispositius:
punt d’autoescolta i visionatge
i pantalles

U SOS:

Cal considerar la convivència dels diferents públics i que el seu caràcter més lúdic pot ocasionar un nivell més alt
de soroll que ha d’interferir el mínim possible en la resta de la biblioteca.
AMBIE NTACIÓ:
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L’ambientació d’aquesta àrea serà lúdica i informal. En el disseny i distribució d’aquest espai s’han de tenir en
compte les característiques dels diferents tipus de suport dels documents que formen la col·lecció, així com el seu
ús (audició, visionat i joc individual/col·lectiu). Caldrà dotar-lo de punts per a l’experimentació audiovisual.

TE NDÈ NCIE S:

Les formes de consum de música i audiovisuals han evolucionat ràpidament en els darrers 10 anys. De la
reproducció de la informació emmagatzemada en suports òptics com el cd o el dvd, es va passar a la descàrrega
de fitxers i en l’actualitat ha evolucionat a l’“streaming”, o escolta online en temps real, sense
descàrrega. Actualment la biblioteca pública ofereix únicament la possibilitat d’escolta, visionatge i préstec de
suports òptics però s’espera que la seva oferta de serveis s’ampliï en els propers anys per donar resposta a les
noves necessitats. En conseqüència, aquest és un espai que evolucionarà ràpidament en els propers anys.
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/aktuelle-cases-til-inspiration/case-oerestadlibrary-copenhagen

àrea d’informaciói fons infantil

Zona per a infants i famílies

espai de petits lectors i d’activitats

La zona infantil de la biblioteca és el primer equipament cultural i d’aprenentatge fora de l’àmbit curricular
al qual s’adrecen els infants i les famílies. Està destinada al públic infantil, des de la primera infància fins
als 12 anys, en relació amb l’etapa d’escolarització primària, i els seus acompanyants. L’espai dedicats als
infants és una zona que ha de disposar de personalitat pròpia dins de la biblioteca.
Les accions en el foment de la lectura i l’ús de la informació, la funció de suport a la formació curricular i la funció
socialitzadora de la biblioteca dins la comunitat marquen les necessitats i les peculiaritats d’uns espais que
evolucionen cap a uns usos més flexibles i socials. Aquesta zona ha de satisfer les necessitats de suport al lleure,
la creativitat, l’experimentació, la formació (tant formal com no formal), i el desenvolupament del procés de
socialització dels infants. Així mateix, ha de ser un focus central de promoció de l’hàbit lector i de formació en les
habilitats TIC dels infants.
L’espai haurà de ser prou flexible i tenir les condicions acústiques per tal de permetre la realització d’activitats de
difusió de de petit format, les activitats formatives, etc. de forma simultània amb l’activitat de la biblioteca. La
implicació de professionals i col·lectius artístics i creatius en el disseny i decoració dels espais, farà més atractiva i
interactiva la zona per infants i famílies.

Àrea d’informació i fons infantil
DE FINICIÓ

I

SE RVE IS:

Disposarà de servei d’informació, servei de consulta i
lectura, suport a la formació, servei d’internet i + i de
dinamització cultural.
U BICACIÓ:

Per les seves característiques, públic usuari i nivells de
soroll és fonamental que la zona per infants i famílies
estigui ben aïllada acústicament de la resta d’espais de
la biblioteca.
PÚ BLIC

I

U SOS:

Hi ha un consens més o menys generalitzat pel que fa a
la definició de la tipologia d’usuaris d’una àrea infantil:

-

CAR ACTE RÍSTI QUE S

Dimensió:
Col·lecció:
Punts de lectura:
Taulell d’atenció:
Dispositius:

BÀSIQUE S

145 m2
4.300 en suport paper +
eBiblio i 700 audiovisuals
25 formals (taules i cadires) +
espais de lectura informal
1 punt d’atenció
1 ordinadors d’ús intern
1 catàlegs
1 internet i +tauletes tàctils
pantalla informativa
impressora

Públic infantil i familiar que demanda atenció des de les primeres edats fins a edats fins a edats
delimitades entre els 12 anys.
Públic escolar que ve a la biblioteca per demanda de la institució educativa.
20
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-

Entitats i professionals relacionats amb l’àmbit infantil de dintre o fora del propi territori.

L’estructura familiar és complexa i el dia a dia actual de les famílies no permet gaudir de gaire temps de relació
amb els fills. Aquest fet provoca una demanda creixent d’activitats i espais on es pot compensar aquesta manca
de temps i de relació. Les famílies necessiten ser tutelades, disposar d’uns equipaments que donin resposta als
seus dubtes i a les necessitats lectores, d’aprenentatge i de lleure dels seus infants.
Tot i que l’activitat es realitzarà de forma dual basada en els suports tradicionals (llibres) i en les TIC, es
potenciarà l’ús dels ordinadors, tauletes i diversos dispositius no només per a accedir a la col·lecció electrònica,
sinó també per accedir a Internet, com a suport a les activitats de difusió, a la creació, al foment de la lectura,
etc.
AMBIE NTACIÓ:

Cal apostar per una àrea infantil i familiar que sigui un espai integrador d’aquesta realitat i de les condicions que
requereixen:

-

Espai amb més zones diferenciades (suport als deures, lectura informal, col·leccions diferenciades...) que no
siguin estàtiques en el temps.
Àrees que permetin més l’exposició de la col·lecció.
Mobilitat del mobiliari. Evitar angles i arestes per prevenir possibles accidents. Disposar de mobiliari adequat
tant pels infants com pels adults que els acompanyen. Preveure espai per l’aparcament de cotxets.
Espais integradors on els infants amb discapacitats normalitzin la seva presència i l’ús de la biblioteca.

Seguint el patró de de l’Àrea d’informació i fons general de la zona d’adults, a l’Àrea d’informació i fons infantil es
podran distingir tres espais a nivell organitzatiu: l’espai de lectura formal i de suport als deures -amb taules i
cadires de diferents mides-; l’espai documental d’alta densitat amb els documents de coneixements; i un espai
híbrid de baixa densitat documental més expositiva amb punts de lectura informal -lectures individuals o
compartides, amb dispositius o sense-. El fons documental es podrà organitzar per centres d’interès, entre els
que destacarà el “Racó de famílies” amb documents relacionats amb la criança i l’educació dels infants, on les
famílies i educadors poden trobar resposta a les seves dubtes, inquietuds i neguits.
La configuració i organització dels espais s’estructurarà a partir del mobiliari i l’equipament. El fons en format llibre
es distribuirà en bucs i en prestatgeries que no haurien de superar el 1,50 m d’alçada. En relació a aquest fons
caldrà preveure sobretot diferents elements expositors movibles, que permetin diferents configuracions i que a
més permetin també la integració de mitjans audiovisuals.
TE NDÈ NCIE S:

Les noves generacions, dels considerats ja natius digitals, comparteixen els models de lectura tradicionals amb els
nous models de lectura en la que la tecnologia hi té una important implicació. No es pot abordar la lectura com
l’única entrada al món de la cultura i la formació: la imatge, l’art, la música, l’experimentació ofereixen també
“lectures”, i la zona per infants i famílies de la biblioteca són la primera porta de l’aprenentatge al llarg de tota la
vida. Aquestes premisses afecten de forma directa a l’espai i la concepció de la seva evolució i flexibilitat al llarg
del temps.

Espai de petits lectors i d’activitats
DE FINICIÓ

I

SE RVE IS:

Espai específic dedicat als més petits (zero-cinc
anys) i destinat també a les activitats de promoció
de lectura (hora del conte i altres activitats
infantils). La seva configuració ha de permetre
aquesta polivalència.
Tradicionalment a la
Biblioteca Jaume Vila i Pascual aquest espai rep el
nom de Bibliopuça.

CAR ACTE RÍSTIQUE S

Dimensió:
Col·lecció:
Requeriments:

U BICACIÓ:

BÀSIQUE S

2

30 m
Contes en bucs
Evitar angles i arestes per prevenir
possibles accidents. Habilitar punts
de lectura informal. Preveure espai
per l’aparcament de cotxets i un
petit espai adequat per a
l’alletament dels bebès.

Vinculat als espais més informals de la zona
infantil, aquest espai lúdic té com a objectiu facilitar als
adults l’apropament dels més petits al món de la
lectura.
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AMBIE NTACIÓ:

Estarà organitzada amb mobiliari i material segur i adequat a l’edat dels lectors que utilitzaran aquesta àrea (tant
la petita infància com els adults que els acompanyen).

Zones per infants i famílies inspiradores

❖ Children'sAreaDesign in Libraries (tauler de Pinterest)
https://www.pinterest.com/warrlib/childrens-area-design-in-libraries

❖ How To DesignLibrarySpacewithKids in Mind (article de LibraryJournal)
http://lj.libraryjournal.com/2012/10/buildings/lbd/how-to-design-library-space-with-kids-in-mind-library-by-design-fall-2012

❖ AmazingReadingNooks: CreateCozy, InventiveReadingHavens in YourLibrary (article de SchoolLibraryJournal)
http://www.slj.com/2014/04/public-libraries/look-a-nook-create-a-cozy-haven-for-reading-with-inventive-space-design

❖ Feinberg, Sandra ;Keller, James R.DesigningSpace for ChildrenandTeens in LibrariesandPublic Places. Chicago:
American LibraryAssociation, 2010. 192 p. ISBN-13: 978-0-8389-1020-7.

❖ DesigningLibrarySpace for Children. TheHague: International Federation of LibraryAssociationsandInstitutions, 2012.
(IFLA Publications; 154). ISBN 978-3-11-023216-5.

Despatx de direcció
Espai de treball intern
Dipòsit documental

Espai de treball intern

Magatzem logístic
Espai de descans

La zona de treball intern concentrarà els espais destinats a la direcció i administració de la biblioteca i el
desenvolupament de determinades tasques que difícilment es poden realitzar en els espais públics. Tot i ser una
zona d’ús restringit al personal de la biblioteca haurà d’estar ben comunicada amb les àrees de servei públic.
La zona estarà integrada per: el despatx de direcció, la sala de reunions, l’espai de treball intern, el dipòsit
documental, el magatzem logístic i l’espai de descans pel personal.
Despatx de direcció (15 m2)

Despatx de direcció de la biblioteca. Disposarà d’una taula de
despatx, prestatgeria i una petita taula de reunions.

Espai de treball intern
amb dipòsit documental (60 m2)

L’espai de treball és on es fa el procés tècnic dels nous
documents que s’incorporen així com altres treballs tècnics com
el suport informàtic, la gestió i administració del web i les bases
de dades, etc. El dipòsit documental és l’espai que acollirà el
material documental que no és de lliure accés. Hi haurà, a més
de les prestatgeries, una taula de treball.

Magatzem logístic (10 m2)

El magatzem logístic és l’espai destinat a l’emmagatzematge del
material no documental necessari per al correcte funcionament
de la biblioteca: material fungible, materials/aparells de suport,
etc.

Espai de descans pel personal (10 m2)

Sala pel descans del personal, amb una lleixa que inclogui una
pica i espai per a algun aparell electrodomèstic. Caldrà tenir
també presents els serveis sanitaris per al personal de la
biblioteca.
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Alguns espais de treball intern del nou equipament, com el magatzem logístic o l’espai de descans del personal,
poden ser compartits entre la plantilla de la biblioteca i la de l’arxiu municipal. En aquest cas, caldrà garantir que
les dimensions dels espais són adequades i que la connexió entre els diferents serveis sigui lògica.

Espai per a l’equip de neteja

Zones logístiques i de circulació

Sala d’instal·lacions
Espai de manteniment

A més de les zones descrites anteriorment i dimensionades en el quadre de superfícies, caldrà preveure els
següents espais:
Espai per a l’equip de neteja

Cal preveure a més de la cambra de neteja, espai amb
taquilles pel personal, així com prestatges pel material
necessari. Arreu de l’edifici s’ubicaran els endolls necessaris
pels serveis de neteja.

Sala d’instal·lacions

Acollirà tots els quadres generals i armaris, màquines de
regulació de sistemes elèctrics, d’aire condicionat, aigua,
etc.

Espai manteniment edifici- magatzem

En aquest es contempla l’existència d’una sala per a magatzem
del material pel manteniment intern de l’edifici.

Altres espais a considerar en l’edifici: l’arxiu
La biblioteca compartirà equipament amb l’arxiu municipal. Segons l’informe elaborat per l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona, les necessitats d’espai del nou arxiu municipal de Gelida seran d’uns 200
m2. Cal preveure que possiblement ambdós serveis municipals comparteixin alguns espais com l’àrea de recepció
de l’edifici, la sala polivalent, la sala de descans del personal, el magatzem logístic, els lavabos, etc. El fet de
compartir l’edifici amb l’arxiu municipal no ha d’anar en detriment de la superfície i els recursos mínims de la
biblioteca que s’indiquen en aquest document.
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Nova biblioteca de Gelida

Quadre−resum dels recursos

Zona d’ acollida
i promoció

Superfície de
programa

Àrea d’accés
Espai polivalent
Magatzem
40

Espai de formació
Espai de suport

Zona
general

Àrea de diaris i revistes
Àrea de música i imatge
Àrea d’informació i fons general

Zona
infantil

Total parcial
Àrea d’informació i fons infantil

Total parcial
Zona de
treball intern

Punts de
lectura

Ordinadors

90 m2
10 m2

72 cadires

1 portàtil ús intern

30 m2
40 m2

10 cadires
18 punts

10 portàtils ús públic

250 m2

82 cadires i 18
punts de lectura

Col·lecció

80 m2

Total parcial

3

Punts d’atenció
al públic

Despatx de direcció
Espai de treball intern amb
Dipòsit documental
Magatzem logístic
Espai de descans del personal

Prestatgeria
expositors

1 catàleg

30 m2

90 títols

22 ml

8 punts

20 m2

2.000 docs

6 mòduls

4 punts

12.000 docs

343 ml

50 punts

14.000 docs

365 ml + 6 mòd.

62 punts

5.000 docs

108 ml + 2mòd. +
bucs

25 punts

5.000 docs

108 ml+2mòd+bucs

25 punts

330 m2

1/2 punts

380 m2

175m2

1 punt

175 m2

1/2 interns– 1 catàleg
4 internet i +

1 intern -1 catàlegs
2 internet i +

15 m2

10 ml

1 ús intern

20 m2

30 ml

1 ús intern

40 m2

5.000 docs

125 ml

10 m2
10 m2

Total parcial

95 m2

Total global de programa3

900 m2

5.000 docs
magatzem
2/3 punts
atenció al públic

19.000 docs
+90 diaris/rev.

40 ml+125 ml
magatzem
513 ml
+ 8 mòd. + bucs

105 punts
+ 82 cadires

5/6 ús intern +
9 ús públic+ 10 formació

Equivalent aproximadament a 1.055 m2de superfície útil i 1.170m2 construïts.
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Nova biblioteca de Gelida

organigrama funcional de les àrees d’ús públic

Àrea
de música
i imatge

Àrea de
diaris i
revistes
Zona de
treball
intern
Espai de
formació

Àrea
d’informació
i fons infantil

Espai de
suport

Accés
Independent

Zona exterior
(opcional superfície
a determinar)

Àrea
d’informació
i fons general

Àrea
d’accés
Arxiu

Espai
polivalent
WC

mz

Accés
principal

La configuració dels espais s’haurà d’adaptar als diferents serveis, usos i públics
destinataris tal i com s’especifica en les descripcions de l’apartat anterior del present
document. Cal que en tot l’edifici es tingui en compte la no existència de barreres
arquitectòniques, que les disposicions i interconnexions entre diferents sales i àrees
sigui lògica i de fàcil orientació. S’ha de facilitar l’ús còmode de la biblioteca i dels seus
serveis. És important també que en cada espai hi hagi visibilitat controlada des del
punt d’atenció al públic, de manera que no hi hagin ombres constructives en la
definició de la planta.
Segons la tipologia de documents, físics o electrònics, i els usos que es preveuen es
poden distingir diferents zones, però aquesta divisió és cada vegada més diluïda
gràcies a la mobilitat que garanteixen els dispositius i les xarxes. Per això, no es
demana una disposició tancada d’ espais, al contrari: són preferibles espais amb pocs
tancaments, o amb tancaments mòbils, sempre que l’arquitectura ho permeti i
diferenciar els espais a partir del mobiliari. En tot cas, és preferible una zonificació dels
espais que tingui en compte aspectes de circulació i mobilitat d’usuaris, personal i
materials, que tingui en compte també el confort acústic per sobre d’altres
consideracions referents als tipus de documents. Caldrà preveure l’ús independent dels
espais arxiu, biblioteca i espai polivalent amb accés als lavabos. El quadre de
comandament de les instal·lacions estarà a l’àrea d’accés.
La flexibilitat que s’aconsegueixi condicionarà la quantitat de transformacions i
remodelacions posteriors. Seria òptim que el plantejament d’infraestructures
d’instal·lacions, distribucions, mobiliaris permetés fer canvis d’activitat sense
pràcticament haver de fer-hi obres, així les possibilitats de quedar obsolet a nivell d’ús
es minimitzen.

L’Envolvent de seguretat, de control de documents, correspon a les zones emmarcades.
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Personal i hores d’obertura
El personal mínim per a poder gestionar correctament la biblioteca ha de ser:
•
•
•

1 Director bibliotecari
3 Tècnics auxiliars
0-1 Ajudants de servei

D’acord als Estàndards de Biblioteca Pública de Catalunya, l’horari mínim d’obertura del servei al públic de la
biblioteca ha de ser de 30 hores setmanals.
A aquest personal mínim caldrà sumar-hi el de l’arxiu municipal. Si la distribució de l’edifici i la càrrega de treball
dels diferents serveis ho permeten, algun membre de la plantilla, normalment l’ajudant de servei o el conserge,
pot formar part tant de l’equip de treball de biblioteca com de l’arxiu municipal.

Valoració econòmica
Les dades que es donen a continuació són orientatives i indiquen la previsió dels costos d’inversió i de
manteniment anual de la futura Biblioteca de Gelida. La previsió econòmica no incorpora els costos de construcció
ni la despesa operativa anual de l’arxiu municipal i l’aparcament. El Servei d’Equipament i Espai Públic de la
Diputació de Barcelona ajudarà a l’Ajuntament de Gelida a fer l’avantprojecte i el concurs d’idees del nou
equipament on es detallaran els costos orientatius del conjunt de l’obra.
Els preus de referència a partir dels quals s’han realitzat els càlculs d’aquesta previsió són del 2019.

Despeses d’inversió inicial
Per a la posada en funcionament de la biblioteca cal preveure una despesa d’inversió inicial aproximada de
2.345.000 €. L’Ajuntament de Gelida es farà càrrec de 2.165.000 € d’obra civil, mobiliari, equipament audiovisual
i RFID. La GSB de la Diputació de Barcelona aportarà 180.000 €, d’equipament informàtic i la col·lecció inicial
necessària per a la nova biblioteca (a excepció de la col·lecció local i fons especialitzat). Cal tenir present que part
del fons documental i del mobiliari de l’actual Biblioteca Jaume Vila i Pasqual es podran aprofitar a la nova
biblioteca de Gelida, però per simplificar el càlcul s’han pres valors de referència com si el municipi no disposés de
biblioteca municipal. A continuació es detalla la previsió pressupostària a considerar:
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Ajuntament
Gelida

Fons

Obra i
equipament

Concepte

Obra civil

4

1.875.000 €

-------------

252.000 €

-------------

20.000 €

30.000 €

18.000 €

------------

--------

150.000 €

Mobiliari i equipament audiovisual 5
Equipament informàtic
Equipament RFID

6

7

Fons documental inicial

Despesa total

Gerència de Serveis
de Biblioteques

2.165.000 €

180.000 €

Despeses anuals de funcionament i manteniment
Per al funcionament i manteniment de la nova biblioteca de Gelida cal preveure una despesa anual
aproximada de 294.000 €, que anirà a càrrec de l’ajuntament (198.000 €) i de la Gerència de Serveis de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona (96.000 €).

Concepte

Ajuntament de
Gelida

Gerència de Serveis
de Biblioteques
Diputació Barcelona

8.000 €

12.000 €

Manteniment equipament, subm. i consums

65.500 €

28.000 €

Activitats de promoció de lectura i difusió

8.500 €

--------

Fons documental (inclou subscripcions)

Personal
Repercussió dels serveis centralitzats

Despesa total per administracions

116.000 €

42.000 €

---------

14.000 €

198.000 €

96.000 €

PEC (Pressupost d’Execució per al Contracte d’obra). Valor de referència per al càlcul: 1.600 €/m 2 construït. Cal
afegir les despeses derivades del concurs, la redacció del projecte arquitectònic i direcció d’obra. Aquest preu pot variar
segons el projecte.
5Valor de referència per al càlcul: 280 €/m2 útil. Cal afegir les despeses de concurs i redacció del projecte de mobiliari.
4Valoració

6

Costos orientatius, caldrà definir el projecte i les necessitats municipals específiques per concretar la inversió en
equipament informàtic (espais Lab, pantalles i pissarres digitals, etc..)
7 Els preus de l’equipament de la radiofreqüència poden variar en funció dels models escollits.
27
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L’estimació econòmica de la despesa operativa anual està condicionada principalment pel número definitiu
de personal que formi la plantilla i per la política salarial de l’ajuntament. Per fer aquest càlcul s’ha
considerat una plantilla formada per : 1 director a càrrec de la Diputació de Barcelona i 3 tècnics auxiliars i
1 ajudant de servei a càrrec de l’Ajuntament de Gèlida.
Cal tenir present que la creació del nou equipament és una oportunitat excel·lent per incorporar altres
perfils professionals complementaris que permetin impulsar nous serveis, millorar la cooperació amb altres
equipaments municipals i potenciar les sinèrgies estratègiques amb altres serveis i agents del territori.
A més d’aquestes despeses anuals, l’ajuntament haurà de preveure cada 10 anys una partida
extraordinària per a la renovació de l’edifici i equipament audiovisual.

28

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 812588140566bb170b53 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 111

ANNEX 9
Àrea de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura
Recinte Escola Industrial. Edifici del Rellotge
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 566 · Fax 934 022 825
o.patrimonic@diba.cat · www.diba.cat

INFORME SOBRE LES NECESSITATS D’ESPAI DE L’ARXIU MUNICIPAL DE GELIDA
Aquest informe respon a la petició del Servei d’Equipaments i Espai Públic per a que
l’Oficina de Patrimoni Cultural comuniqui les necessitats que té l’Arxiu Municipal, per tal de
poder completar el projecte de la nova biblioteca de Gelida.
Situació actual de l’Arxiu Municipal
El dipòsit de l’Arxiu Municipal de Gelida situat a la planta baixa de l’ajuntament està
pràcticament ple. La prestatgeria mòbil i fixa està ocupada en la seva totalitat, inclús quedant
documentació mal instal·lada per culpa de la falta d’espai.
Aquest col·lapse obliga a mantenir la documentació a les antigues dependències de l’Arxiu
Municipal, a les “Escoles Velles – Les Monges”, espai que està pendent de reformes per a
ubicar altres serveis municipals. En aquest dipòsit està ubicada la documentació dels fons
aliens al fons municipal. En total, significa uns 150 metres lineals de prestatgeria..
Cal destacar, que per culpa de la falta d’espai encara queda molta documentació pendent de
transferir a l’arxiu des de les oficines. Es calcula que queden uns 75 metres de
documentació en paper a les dependències municipals, especialment a Secretària, Serveis
Tècnics, Serveis Econòmics i Policia Local.

Capacitat del dipòsit de l’ajuntament
Documentació al dipòsit de l’ajuntament
Documentació a les “Escoles Velles -Les Monges"
Documentació pendent de trasllat a l'Arxiu
Total documentació

411 m.
450
150
75
675

m.
m.
m.
m.

Actualment, és molt difícil calcular l’espai de creixement dels dipòsits de documentació
perquè encara no sabem l’impacte que tindrà la reducció de la producció documental en
paper derivada de la transició cap a l’administració electrònica. De totes maneres es calcula
que el volum actual de documentació, és a dir 675 m., hauria d’equivaler al 75% de l’espai
final del nou equipament, uns 900 m., per tenir suficient espai de creixement pel futur.
L’ajuntament necessita mantenir el dipòsit de la planta baixa com a arxiu administratiu, per a
la seva proximitat a les oficines productores. Aquí es guardaria la documentació més recent,
també s’ubicaria aquella documentació que té una alta consulta administrativa, és a dir
llicències d’obres o activats per exemple. I per últim també s’hauria de quedar en aquest
dipòsit la documentació que pugui ser susceptible de ser eliminada.
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Recinte Escola Industrial. Edifici del Rellotge
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 566 · Fax 934 022 825
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Per tant, l’Arxiu Municipal requereix d’un altre emplaçament a més de l’espai i serveis que té
a la planta baixa de l’ajuntament, per tal de poder assumir el creixement de la documentació
en el proper anys. Aquest espai hauria de tenir una capacitat per uns 500 m. de
documentació, En aquest nou espai hi aniria la documentació d’ús cultural, és a dir, la
documentació de caràcter històric i els fons aliens a l’ajuntament.

Necessitats d’espai de l’Arxiu Municipal
Les àrees específiques que requereix l’Arxiu Municipal dins del nou equipament de la
biblioteca són les següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Sala d’ingrés de la documentació.
Despatx i Sala de treball.
Sala de consulta.
Dipòsits de documentació.
Magatzem.

a) Sala d’ingrés de la documentació
La superfície necessària per aquesta sala ha de ser de 15 m2.
Funció:
Espai per a la recepció/ingrés de la documentació tant del mateix ajuntament com de
provinença externa (cessions o donacions de particulars, entitats, empreses).
En els casos de documentació de provinença externa, aquest espai permetrà efectuar amb
garantia i seguretat els primeres treballs de neteja i la desinfecció-desinsectació de la
documentació quan aquesta ho requereixi.
Mobiliari:
Prestatgeria metàl·lica fixa (prestatges d’1 metre d’allargada x 40 cm d’amplada).
Característiques d’ubicació:
Aquest espai ha de comptar amb un moll de càrrega per facilitar els treballs de transport de
la documentació, amb accés directe des de l’exterior.
b) Despatx i Sala de treball
La superfície necessària per aquests dos espais ha de ser de 10 m2 per al despatx i de 30
m2 per a la sala de treball, en total 40 m2
Funció del Despatx (Superfície: 10 m2):
Espai per a desenvolupar tasques administratives i tècniques de l’arxiver. Accés
independent a l’entrada pública.

2
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Mobiliari del Despatx:
Taula-escriptori, cadira. Equipament informàtic amb impressora i connexió a Internet.
Telèfon. Fotocopiadora.
Funció de la Sala de treball (Superfície: 30 m2):
Espai per desenvolupar el treball arxivístic (classificació, ordenació, descripció, arxivament i
l’avaluació i tria) de la documentació. Una vegada acabats els treballs d’instal·lació i
descripció, la documentació està preparada per ingressar als dipòsits.
Mobiliari de la Sala de treball:
Prestatgeria fixa metàl·lica. Taulell gran de treball i cadires altes. És recomanable instal·larhi un punt d’aigua.
Característiques d’ubicació de la Sala de treball:
La sala de tractament ha de ser àmplia i amb bones condicions de llum. És recomanable un
sistema de climatització independent per tal d’aconseguir uns bones condicions de treball.
El despatx i sala de treball poden compartir un mateix espai però serà recomanable la divisió
interna en dos àmbits de treball, connectats visualment i comunicats físicament.
És bàsic que aquests dos àmbits tinguin connexió visual amb la Sala de consulta per al
control del públic extern.
c) Sala de consulta
La superfície total dedicada a la sala de consulta ha de ser de 20 m2
Funció:
Espai per a la consulta de la documentació. Aquest espai, convenientment delimitat, podria
ubicar-se a la mateixa sala de consulta de la Biblioteca. És l’únic lloc de trobada entre el
públic, el personal de l’arxiu i els documents.
Mobiliari:
Taules. Llum de braç individual. Punts de corrent elèctrica. Connexió internet.
Característiques d’ubicació:
Quatre punts de consulta. Llum natural. Ben comunicada amb el despatx-sala de treball i
amb el dipòsit de l’arxiu
.
d) Dipòsits de documentació
Els dipòsits de documentació han de ser de dos tipus segons el suport que s’ha d’instal·lar,
perquè depenent del suport les necessitats i condicions medioambientals seran diferents.
Així doncs s’hauran de dur a terme els següents tipus de dipòsits:
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dipòsit de documentació en suport paper
dipòsit de suports especials: (suports magnètics, òptics, etc....)

 Dipòsit de documentació en suport paper
Aquest dipòsit ha de tenir 125 m2 amb prestatgeria mòbil, la qual cosa significa tenir una
capacitat de 500 ml. de documentació. Si en el dipòsit s’instal·la prestatgeria fixa, la
superfície mínima ha de ser de 250 m2 per obtenir la mateixa capacitat de 500 ml de
documentació.
Funció:
Espai per a la conservació de la documentació en suport paper
Característiques:
Part individualitzada de l’edifici per raons de seguretat, amb accés restringit al personal de
l’Arxiu i dotat de sistemes de seguretat, protecció contra incendis, de sistemes de
manteniment de condicions medioambientals òptimes per la conservació del fons, i de
protecció contra insectes i rosegadors.
És preferible l’orientació nord. Prestatgeria mòbil (mides del prestatge: 1 m d’allargada x 40
cm d’amplada) i 7 prestatges útils, alçada màxima de 2,50 m. Una cara de la prestatgeria
mòbil d’1 m d’amplada per a suports de gran format. Passadís perpendicular a l’armari, d’1 a
1,5 m i passadís entre armaris, 80 cm com a mínim. El terra ha de tenir una resistència de
càrrega de 1.500 Kg/m2. Cal aïllar instal·lacions d’aigua i electricitat del dipòsit.
És recomanable l’existència de ventilació natural. Caldrà mantenir uns valors de temperatura
i humitat relativa constants. Condicions ambientals recomanables: 18-20 ºC i 50-55 % HR.
Caldria prioritzar la climatització natural enfront de l’aire condicionat.
Il·luminació permanent entre 30 i 50 lux. Fluorescents amb filtres de raigs ultraviolats.
Control per a la prevenció i extinció d’incendis. Control antirobatori. Taulell abatible al
passadís principal d’accés. Portes tallafoc.
 Dipòsit de suports especials
Aquest dipòsit ha de tenir una superfície de 10 m2
Funció: Espai per a la conservació de la documentació (en altres suports: microfilms,
disquets, cd).
Característiques: Condicions mediombientals recomanables: 15 ºC i - 40 % HR. Aquestes
dades varien segons el tipus de suport.
Mobiliari:
Prestatgeria metàl·lica fixa o mobiliari específic per a cada suport i format.
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Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 566 · Fax 934 022 825
o.patrimonic@diba.cat · www.diba.cat

e) Magatzem (Superfície: 10 m2)
Funció: Espai per a ubicar el material d’arxivament (capses, carpetes, …).
Mobiliari: Prestatgeria metàl·lica fixa.
Finalment, cal considerar l’existència d’una àrea de recepció i una sala polivalent
compartides amb el servei de biblioteca. .

Quadre resum dels espais i superfícies necessàries per l’Arxiu Municipal
ÀREA

M2

Observacions
2

Sala d’ingrés de la documentació
15 m
Despatx + sala de treball (10 m² + 30 m²)
40 m2
Sala de consulta
20 m2 Possibilitat de compartir1
Dipòsits de documentació
Dipòsit de documentació en suport paper
125 m2
Dipòsit de documentació en suports especials 10 m2
Magatzem
10 m2 Possibilitat de compartir
190 m2

TOTAL

(sense
comptar
compartits)

espais

Oficina de Patrimoni Cultural, 16 d’octubre de 2020

1

En cas de no compartir els espais, s’han de sumar al total

5
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E4

E3

E2

E1

405210.501

405214.665

405237.833

405249.119

405257.853

4588281.434

4588267.230

4588250.024

4588256.348

4588288.202

189.916

190.525

192.854

193.032

188.181

Nº

E5

Y

COORDENADES BASES

X
Z
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

Codi classificació

2021/0001324
Plec de clàusules o condicions
Plec de Bases 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)
X0202SE23 - Suport als serveis i activitats tècnic i jurídic

Signatures
Signatari
Joan Closa Pujabet (SIG)

Acte
Responsable directiu Servei Signa
Promotor

Data acte
05/02/2021 16:58

Validació Electrònica del document
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