PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DELS SERVEIS NECESSARIS PER
A LA GESTIÓ D’ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL L’ATENEU D’ESPARREGUERA
1. CONSIDERACIONS GENERALS
Aquest plec de condicions tècniques serà d’aplicació al contracte de serveis per a la gestió d’activitats
a la Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera.
El present plec de condicions Tècniques, en davant PPT, té per objecte definir les condicions
tècniques que regiran el contracte per a l'execució del servei per a la gestió d’activitats a la
Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera, que s’establirà entre l'empresa adjudicatària i
l’Ajuntament d’Esparreguera.
Aquestes condicions s'estableixen amb la finalitat d'aconseguir un nivell òptim de qualitat en els
serveis per al desenvolupament d’activitats esportives de l’Ajuntament d’Esparreguera incloses en
l'abast del servei objecte del contracte.
D’acord amb les especificacions tècniques descrites en aquest PPT, els licitadors podran formular les
seves propostes per a la prestació dels serveis per a la gestió d’activitats a la Biblioteca Municipal
L’Ateneu d’Esparreguera.
1.1.

OBJECTE DEL SERVEI I ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’objecte del PPT és la prestació dels serveis per a la gestió d’activitats a la Biblioteca Municipal
L’Ateneu d’Esparreguera, que són les següents:

1. Gestionar les activitats realitzades a la Biblioteca L’Ateneu d’Esparreguera, proveint els tercers
necessaris per al seu desenvolupament.

2. Col·laborar activament amb la Biblioteca en la calendarització d’activitats, amb la proposta de
diferents artistes, conferenciants, etc.
El present servei no representa un compromís exclusiu per l’Ajuntament dels serveis objecte del
contracte.
1.2.

OBJECTIUS GENERALS DEL CONTRACTE DE SERVEIS

Els objectius principals del serveis inclosos són:
a) Optimitzar la despesa en la prestació de les activitats de la Biblioteca Municipal L’Ateneu
d’Esparreguera.
b) Millorar i racionalitzar les actuals prestacions del servei.
c) Donar un servei de qualitat relatiu a les activitats de la Biblioteca Municipal L’Ateneu
d’Esparreguera.
1.3.

OMISSIONS

Les omissions que hi pugui haver en aquest plec, o les descripcions concretes dels detalls que siguin
indispensables per portar a terme correctament els treballs per a la gestió d’activitats de la Biblioteca,
no eximeixen el contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el
bon ofici i costum d’aquest tipus de tasques, com si haguessin estat efectivament descrits.
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1.4.

OBLIGACIONS GENERALS I PARTICULARS DE L’ADJUDICATARI DEL SERVEI

Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els següents:
a) Compliment de totes aquelles obligacions pròpies de l’execució del contracte administratiu de
serveis i aquelles que se’n derivin del PPT i de les disposicions normatives d’aplicació.

b) L’adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents
en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament
legalitzat d’acord amb aquestes lleis.

c) L’Ajuntament està facultat per sol·licitar a l’empresa adjudicatària, en qualsevol moment, tota
la documentació que consideri necessària a fi de comprovar la plena legalitat de l’empresa en
relació a la situació fiscal, laboral, administrativa, i tota aquella documentació relativa a la
prestació dels serveis contractats. El requeriment haurà d’atendre’s en el termini que en cada
moment assenyali l’Ajuntament, el qual serà proporcional al requeriment efectuat.
d) El contractista s’obliga a disposar durant tota la vigència del contracte pòlissa/es adequades i
suficients que cobreixi la responsabilitat civil i danys a tercers davant qualsevol contingència i
a presentar anualment a l’Ajuntament una còpia de les pòlisses de responsabilitat
actualitzades.
e) En tot cas, seran suportats per l’adjudicatari els danys i perjudicis en la quantia de la
franquícia i en tot allò que superin els límits establerts a les pòlisses, així com respecte els
béns i riscos no coberts a les mateixes.
f)

És obligació del contractista comunicar fefaentment qualsevol canvi que afecti a la seva
personalitat jurídica, suspenent-se el còmput de terminis legalment previst per a l’abonament
de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la
subrogació.

g) El contractista és responsable de l’exacte compliment de la totalitat dels serveis contractats;
no podent excusar-se el seu compliment per les faltes de subministradors o altres tercers.
h) El contractista haurà de prendre totes les precaucions necessàries per evitar accidents i
perjudicis de tot ordre, essent responsable d’elles, i atenent a aquesta matèria a la legislació
vigent.

i) L’empresa adjudicatària serà la responsable dels accidents o danys que es pugin produir, fins i
tot a terceres persones, per no aplicar les mesures de seguretat, siguin o no advertides per
l’Ajuntament.

j) L’empresa adjudicatària haurà de respondre de tota indemnització civil o administrativa de
danys i perjudicis per accidents ocasionats pels seus treballadors i empleats, i instruments de
treball utilitzats en la prestació del servei objecte del contracte, sense perjudici de les
sancions contractuals que se’n poguessin derivar i dels drets que els assisteixin davant dels
autors dels fets o les companyies d’assegurances dels riscos. Estarà obligat al rescabalament
dels danys que causin a tercers amb motiu de la prestació defectuosa dels serveis o per la
negligència o per culpa, així́ com per actuar fraudulentament, tant si els danys son produïts a
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persones o bens, com instal•lacions particulars o públiques. L’adjudicatari assumirà la total
responsabilitat essent considerat a aquests efectes l’únic responsable dels danys.
k) L’empresa adjudicatària haurà d’informar, de forma immediata sobre les reclamacions i
denúncies de que tingués coneixement.

l) L’adjudicatari haurà de disposar d’un responsable tècnic que dirigirà el personal i els treballs
de la contracta i el qual estarà en contacte directe amb l’Ajuntament, el qual rebrà d’aquesta,
les ordres oportunes i assistirà als mesuraments, modificacions, classificacions, etc.

m) L’adjudicatari haurà de comunicar a l’Ajuntament qualsevol anomalia que trobi en el
desenvolupament del seu treball, així́ con suggeriments en ordre a la seva major
racionalització i eficàcia, i a facilitar a l’Ajuntament qualsevol informació que els sigui
requerida, a efectes de control, estadística o coneixement de les operacions en curs o
realitzant en l’aspecte tècnic com econòmic.
1.5.

OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Les condicions essencials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen. El seu
incompliment constituirà una infracció greu en els termes d’allò que disposa l’article 71-2 c) de la Llei
de Contractes del Sector Públic. Això sense perjudici d’allò que disposa la clàusula relativa a la
resolució del contracte.
a)

Relatives al personal del Servei

1) El contractista realitzarà tots els serveis inclosos en aquest contracte amb el personal
necessari; tot això, amb independència de l’obligació que recau sobre el contractista de
garantir el compliment dels drets socials dels treballadors en compliment de la legislació
vigent en matèria de protecció social i discapacitat i higiene en el treball i altres de caràcter
social.
2) El personal que l’adjudicatari destini a aquest contracte haurà de tenir la formació i
experiència adequades a les tasques que s’han de desenvolupar en execució del contracte.
3) L'adjudicatari no podrà organitzar les prestacions objecte de contracte de manera que sigui
susceptible de constituir una unitat econòmica amb identitat pròpia diferenciada de la resta
de l'activitat de l'empresa.
b)

Obligacions específiques del contractista

1) Serà responsabilitat del contractista organitzar el servei de manera que es garanteixin les
íntegres prestacions contractades; així mateix el contractista haurà d’assegurar els drets
sòcio-laborals dels seus treballadors, sense que l’Ajuntament interfereixi en les decisions que
adopti envers a cada treballador, més enllà de verificar que en tot moment disposi dels
efectius compromesos i de la correcta execució de totes les prestacions contractades.
2) L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució del
contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides
respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
3) L’empresa contractista ha de designar almenys un coordinador tècnic o responsable (segons
les característiques del servei externalitzat poden establir diferents sistemes d’organització en
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aquest punt), integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les
següents:

a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista i l’Ajuntament, canalitzant la
comunicació entre l’empresa contractista i les persones contractades per realizar les
activitats, d’una banda, i l’Ajuntament, d’altra banda, en tot allò relatiu a les qüestions
derivades de l’execució del contracte.
b) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal que realitza les activitats de
les funcions que tenen encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest personal al
lloc de treball.

4) L’adjudicatari farà arribar a la direcció de la Biblioteca de forma ràpida i continuada qualsevol
queixa, reclamació o suggeriment realitzat pels usuaris de la instal·lació.
1.6.

MODIFICACIÓ D’ESPAIS I/O ACTIVITATS

L’Ajuntament es reserva la possibilitat de modificar els espais, dintre del terme municipal, per al
desenvolupament de les activitats de la Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera, així com el tipus
d’activitats que es duguin a terme, mantenint el número d’hores contractades, per raons d’organització
interna o d’interès públic, degudament justificades.
1.7.

SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE

La determinació del preu es realitzarà de manera unitària per cada activitat, tal i com es detalla a
l’informe de necessitats.
2. PERSONAL I MEDIS DEL SERVEI
L’adjudicatari no podrà organitzar les prestacions objecte del contracte de manera que sigui
susceptible de constituir una unitat econòmica amb identitat pròpia diferenciada de la resta de
l’activitat de l’empresa.
L’empresa adjudicatària comunicarà els canvis, amb la major brevetat possible, a l’Ajuntament. El
canvi, bé per suplències o per necessitats del servei, no eximeix de la realització de les prestacions
encomanades per l’Ajuntament d’Esparreguera i programades per l’empresa adjudicatària.
També tindrà la responsabilitat de la gestió dels recursos del contracte, tant humans, com mitjans
materials per tal d’assolir els objectius fixats en aquest PPT i aconseguir una gestió eficient dels
mitjans i eines.
L’Ajuntament comprovarà les condicions d’aptitud i pràctica del personal requerides en aquest plec i
haurà de ser informat de les substitucions o variacions que siguin necessàries.
Pel que respecte a la gestió del contracte, les parts podran adaptar-la sense contradir els PPT ni
l’oferta d’aquest contracte.
Metodologia o Pla de Treball
A més dels requeriments a tenir en compte i previstos en altres capítols del present PPT, en les seves
ofertes (Sobre B), els licitadors presentaran una memòria de sistema de gestió on exposaran els
aspectes d’organització que millorin la qualitat del servei indicant-ne aquests camps:
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a) Millores respecte el sistema de seguiment establert al PPT.
b) Sistema de comunicació amb l’Ajuntament d’Esparreguera.
c) Sistema de selecció de les activitats de la Biblioteca.
d) Sistema d’avaluació de la qualitat de les activitats.
e) Sistema de cobertura de baixes/canvis del personal que realitza les activitats.
2.1.

MESURES EN CAS DE VAGA LEGAL

En cas de vaga legal, l’empresa adjudicatària haurà de mantenir informat permanentment a
l’Ajuntament d’Esparreguera sobre les incidències i desenvolupament de la vaga.

3. DESPERFECTES EN GENERAL
L’empresa adjudicatària respondrà de tots els danys i desperfectes que, voluntàriament o involuntària,
causi el personal que presti els diferents serveis objecte d’aquest contracte, durant el seu horari de
prestació, per la qual cosa haurà de reparar o substituir immediatament tots els desperfectes causats,
prèvia comunicació al responsable del contracte. Si no ho fes, es descomptarà el cost de reparació i/o
substitució dels desperfectes en la facturació corresponent.

4. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI I DISSENY DE LA OFERTA ESPORTIVA
L’adjudicatari haurà de dur a terme la gestió per a les activitats de la Biblioteca Municipal L’Ateneu
d’Esparreguera, en coordinació amb la direcció de la pròpia Biblioteca.
4.1.

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS

Les activitats es dividiran en les categories d’hora del conte, club de lectura, tallers generals i tallers
especials. A tall d’exemple, aquestes categories, es poden dividir, en funció d’edat en les següents:
a) Infantil. Són aquelles activitats dirigides a usuaris fins els 12 anys, i que podran ser d’aquesta
tipologia:
Hores del Conte amb les categories de 0 a 3 anys, 4 a 12 anys i de 4 a 10 anys.
Tallers creatius.
Tallers de Lego Wedo o similars.
Tallers d’animació digital.
Tallers de festa major.
Exposicions.
Activitats de dissabte.
Clubs de lectura.
Altres activitats no enmarcades en aquesta tipologia (especials)
b) Jove. Són aquelles activitats per als usuaris des dels 12 fins els 18 anys, i que poden ser
d’aquesta tipologia:
Activitats joves.
Tallers de creació amb impressió 3D.
Preparació de lectures obligatòries de d’ESo i/o batxillerat.
Tallers de còmic (per exemple, còmic i dones)
Tallers de risoteràpia.
Clubs de lectura.
Altres activitats no enmarcades en aquesta tipologia (especials)
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c) Adult. Són aquelles activitats per a públic major de 16 anys, i que poden ser d’aquesta
tipologia:
Monogràfics sobre diferents temes.
Tallers de Festa Major.
Xerrades i/o visites d’escriptors.
Exposicions.
Clubs de Lectura.
Altres activitats no enmarcades en aquesta tipologia (especials)
4.2.

UBICACIÓ DE LES ACTIVITATS

Les activitats es duran, de manera general, a la Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera, situada a
la Plaça d’Antoni Nin Escudé, 1, d’Esparreguera (08292), podent-se dur a terme també de manera
virtual, en cas de ser necessari i/o indispensable. Tal i com assenyala el punt 1.6 del present PPT,
també es podria modificar l’espai, dintre del terme municipal, per raons d’organització interna i/o
d’interès públic.
4.3.

METODOLOGIA DE FUNCIONAMENT

L’adjudicatari pactarà amb la Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera, a través de la seva direcció,
les activitats que es duran a terme durant cadascuna de les anualitats. Aquest acord es realitzarà
preferiblement durant l’últim trimestre de l’exercici anterior.
Per a cadascuna de les activitats (per exemple, una hora del conte) l’adjudicatari proporcionarà a la
Biblioteca, en cas de ser necessari, un mínim de tres propostes. Per a què una activitat pugui ser
contractada, la direcció de la Biblioteca haurà de donar el seu vist-i-plau.
En cas que un dels treballadors vinculats a l’activitat causes baixa o indisponibilitat, l’empresa
vetallarà per reubicar o substituir a la persona a la major brevetat.
L’empresa haurà de presentar un informe mensual que reculli totes les accions realitzades, així com
les incidències i un resum dels punts forts i de millora. Tanmateix, haurà de presentar una memòria
anual amb un recull de les activitats realitzades, establint els punts forts i de millora que es detectin.
En qualsevol cas, el referent de l’empresa adjudicatària vetllarà per mantenir una comunicació
constant amb la Biblioteca, amb l’objecte de resoldre les incidències que puguin sorgir durant el
desenvolupament del contracte.
El cap de servei de Dinamització i de Participació Ciutadana,
Adrián Kleque García
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