FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA
PLEC DE CLÀUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI TÈCNIC DE LES
DIVERSES SALES DE L’ATLÀNTIDA DE VIC
Clàusula 1. Objecte del contracte
1. L’objecte del contracte és la prestació del servei del personal tècnic
per a les activitats escenogràfiques que generi la Fundació L’Atlàntida
en els seus espais i altres que s’hi puguin encomanar.
2. L’empresa adjudicatària realitzarà la prestació a tots els espais de
L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona. Així mateix, podrà
cobrir els serveis que puguin sorgir en d’altres indrets de Vic o de la
comarca generats per la Fundació, i que necessitin aquests serveis.
Clàusula 2. Identificació del servei
1. La prestació del servei de personal tècnic comprèn tot el personal que
cal per dur a terme els muntatges, assaigs, funcions i desmuntatges
de les representacions, concerts i actes diversos que es puguin
desenvolupar en qualsevol dels escenaris de L’Atlàntida. Així com el
comandament,
control,
manipulació,
ajust,
conservació,
manteniments, neteja i emmagatzemament dels equips i
instal·lacions escenotècniques, tant de L’Atlàntida, com de les
companyies.
2. El personal assignat per l’adjudicatari haurà de ser, a més, polivalent
en altres àrees de les que li són pròpies, com ara muntatge i
desmuntatge,
manipulació,
emmagatzematge,
conservació,
manteniment i neteja de l’equipament. Es valorarà, per tant, la
pluridisciplinarietat del grup i de les persones.
3. L’adjudicatari ha d’estar en disposició d’aportar: tècnics de llums,
tècnics de maquinària, tècnics d’audiovisuals, regidors d’escena, ,
personal de càrrega i descàrrega. Tots ells amb la formació
necessària per poder manipular qualsevol tipus de maquinària,
utillatge o mecanisme propis de cada ofici.
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4. L’adjudicatari es fa responsable de la formació dels seus treballadors
en la manipulació de nous aparells o utillatges, o de noves tècniques.
Clàusula 3. Classificació del personal
La Fundació L’Atlàntida, a través del seu cap tècnic, es reserva l’opció
d’acceptar i seleccionar el personal segons les propostes de l’adjudicatari i
les necessitat de cada activitat. L’adjudicatari tindrà a disposició de la
Fundació L’Atlàntida el currículum de cadascun dels treballadors que proposi
per a cada activitat.
Clàusula 4. Organització horària del servei tècnic

1. L’horari del servei tècnic estarà subjecte a l’activitat i a la
programació de L’Atlàntida, sempre d’acord amb els criteris del cap
Tècnic o de la persona en qui delegui.

2. Un cop L’Atlàntida hagi notificat les horaris a l’adjudicatari, es
responsabilitat
correctament.

seva

que

la

informació

arribi

als

treballadors

Clàusula 5. Organització del personal
1. S’entén que els tècnics, auxiliars o personal de càrrega i descàrrega
són treballadors en nòmina de l’empresa adjudicatària i que la
Fundació L’Atlàntida no hi té cap tipus de responsabilitat. Tot i això,
quan actuï en les dependències de L’Atlàntida, el personal de
l’empresa adjudicatària seguirà les indicacions i les ordres del cap
Tècnic de L’Atlàntida o del seu representant.
2. L’adjudicatari es compromet al compliment de la legislació vigent en
matèria laboral, d’higiene i de seguretat. Qualsevol mancança en
aquests aspecte serà responsabilitat exclusivament seva.
3. L’adjudicatari nomenarà un representant amb el qual es tractaran
tots els temes que L’Atlàntida cregui oportú de discutir. Per part de la
Fundació L’Atlàntida, el representant serà el cap Tècnic o la persona
en qui delegui.
4. L’adjudicatari garantirà la prestació del servei de forma
ininterrompuda. Les substitucions necessàries per tal de garantir la
prestació del servei, seran a càrrec de l’adjudicatari i s’hauran de
cobrir de forma immediata sense que suposi un cost addicional per a
la Fundació L’Atlàntida.
5. L’adjudicatari lliurarà a la Fundació L’Atlàntida la valoració de riscos
laborals dels llocs de treball demanats, així com els certificats de
formació i informació de tots els treballadors, degudament signats.
6. L’adjudicatari dotarà de la vestimenta adequada per les tasques a
realitzar, segons la normativa de riscos laborals. En tot cas haurà de
ser de color negre.
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7. L’adjudicatari garantirà que els seus treballadors tindran un tracte
respectuós amb els altres treballadors de l’equipament i amb els
ciutadans en general, així com amb les companyies o persones
vinculades a qualsevol acte que es faci a L’Atlàntida.
Clàusula 6. Obligacions de l’empresa adjudicatària per a la prestació
del servei.
1. L’empresa adjudicatària farà el seguiment i supervisió de la correcta
prestació del servei, conjuntament amb el cap Tècnic de L’Atlàntida.
Es faran reunions trimestrals per tal de coordinar-se i de tractar
sobre l’organització del servei.
2. La Fundació L’Atlàntida es reserva el dret d’acceptar l’equip tècnic
presentat, un cop valorats el currículum, els mèrits o la categoria
laboral.
3. L’adjudicatari disposarà d’un telèfon de contacte durant les 24 hores,
amb un responsable amb capacitat de resolució immediata de
problemes.
4. L’empresa facilitarà un llistat amb el nom, telèfon i horari de cada
persona, per a cada dia de feina.
5. L’adjudicatari farà inspeccions periòdiques; el control dels comunicats
d’incidències; els controls de les entrades i sortides del servei;
l’adequació correcta del personal segons els seus llocs de treball i
horaris; la supervisió de l’actitud, la puntualitat i la uniformitat, les
substitucions necessàries.
6. L’adjudicatari proporcionarà un control horari dels seus treballadors
de forma trimestral, per tal d’avaluar la puntualitat del personal
tècnic.
7. L’adjudicatari garantirà el compliment per part del seu personal de la
normativa interna de L’Atlàntida, així com a les modificacions que s’hi
puguin fer.
Clàusula 7. Naturalesa jurídica del contracte
Aquest contracte té naturalesa jurídica privada d’acord amb l’article 19 de la
LCSP i les Instruccions Internes de Contractació de la Fundació L’Atlàntida.
Clàusula 8. Règim jurídic del contracte
Constitueix el règim jurídic del contracte objecte de licitació:
- el present plec de clàusules administratives particulars
- les Instruccions Internes de Contractació de la Fundació L’Atlàntida
Clàusula 9. Termini d’execució
Inici de l’activitat, 15 de març de 2020
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Clàusula 10. Forma d’adjudicació
El contracte s’adjudicarà pel procediment negociat.
Clàusula 11. Pressupost base de licitació i pagament del preu
Sense preu de sortida. Les propostes seran sense IVA.
Clàusula 12. Criteris d’adjudicació

Preu del servei a raó de:
-

700 hores anuals de tècnics
1.220 hores anuals d’auxiliars tècnics

Total ............................................................................ 60 punts
Preu hora un cop superades les hores anuals, a raó de:
- preu hora de tècnic
- preu hora d’auxiliar tècnic
- preu hora de personal de càrrega i descàrrega (laborable i
festiu)
Total ........................................................................... 40 punts
Experiència dels treballadors al teatre L’Atlàntida o similars.. 20 punts
Preu lloguer de material, so, llum, utillatge o maquinària .... 15 punts
Altres millores ............................................................... 15 punts
Clàusula 13. Durada del contracte
1. 1 any, prorrogable per 2 anys més. Amb un període de prova de 6
mesos.
2. Es pagarà per mensualitats.
3. Abans no s’hagin acomplert els 6 mesos establerts en el punt 1,
l’adjudicatari proposarà una reunió per avaluar el servei, de la qual
se’n desprendrà d’una manera raonada la voluntat o no de continuar
el servei per part de L’Atlàntida. Es podria establir un nou període de
prova de 6 mesos.
4. Si la reunió no és convocada, L’Atlàntida podrà rescindir el contracte
unilateralment, i sense cap explicació.
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Clàusula 14. Presentació de proposicions
La documentació per prendre part en el procediment es presentarà a
Fundació L’Atlàntida (Sra. Núria Blasco), Pl. Miquel de Clariana, 3, 08500
Vic, en horari de 9 a 15h, com a màxim el dia 28 de febrer de 2020.
La documentació es presentarà en un sobre tancat, signat pel licitador o
persona que el representi, i a l’interior s’hi incorporarà una relació, en full
independent, en la qual es faci constar els documents que conté
numèricament ordenats.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà
subscriure cap proposta en Unió Temporal amb altres si ho ha fet
individualment o consta en més d’una unió temporal. La infracció d’aquesta
norma donarà lloc a la inadmissió de totes les proposicions subscrites pel
licitador.

Ha de contenir:
a) Documentació que acrediti la personalitat i la capacitat d’obrar de
l’empresari.
b) Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera del
licitador.
c) Documentació que acrediti la solvència tècnica i professional
d) Declaració responsable de no concórrer el licitador en cap de les
prohibicions per contractar recollides a l’article 49 de la LCSP.
Aquesta declaració inclourà la manifestació d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, sens perjudici de que la
justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, abans
de l’adjudicació definitiva, per l’empresari a favor del qual s’hagi
d’efectuar.
e) Relació de les persones que podrien treballar a L’Atlàntida, amb una
indicació de la seva experiència i la seva formació.

f) Document de coordinació empresarial (art.24 LPRL 31/95 per garantir una
coordinació empresarial efectiva dels treballs.
g) Certificat de formació en prevenció de riscos laborals (només dels treballadors
que realitzen els treballs a la nostra empresa).
h) Certificat d’aptitud mèdica (només dels treballadors que realitzen els treballs a
la nostra empresa).
i) Document justificatiu de lliurament dels equips de protecció individual.
j) Relació dels plans de formació habituals dels treballadors
k) Proposició econòmica:
l) Es presentarà segons el següent model (s’haurà de presentar oferta
per a cada aspecte del servei):
m) “ El Sr./a....................................., amb domicili a efectes de
notificacions a ...................., carrer ....................., número ........,
amb DNI número ..............., en representació de l’empresa
............................, CIF ..............., assabentat de l’expedient de
contractació
referent
a
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.................................................................................................
........, faig constar que conec els plecs de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques que serveixen de base al contracte i
l’accepto íntegrament, participo en la licitació i em comprometo a
portar a terme l’objecte del contracte, amb subjecció als esmentats
plecs i al projecte presentat, per un import, sense IVA, de:
n) Preu del servei:
o) 752 hores de tècnic anuals: .........€ anuals
p) 1.620 hores d’auxiliar tècnic anuals: ....... € anuals
q) Preu hora un cop superades les hores anuals:
o
Tècnic ..........€/h
o
Auxiliar tècnic .........€/h
o
Càrrega i descàrrega.........€/h
Preu lloguer material: ..........€/espectacle
Lloc, data i signatura del licitador.
r) Proposta de millores tècniques
s) Proposta d’altre millores
Clàusula 15. Mesa de contractació
La Mesa de Contractació estarà constituïda per les persones següents:
-

un membre de la Fundació L’Atlàntida
la cap d’Administració de la Fundació
el cap Tècnic de la Fundació
un especialista extern

Clàusula 16. Notificació i formalització del contracte
L’adjudicació del contracte es notificarà als candidats o licitadors abans de
l’onze de març. El contracte s’haurà d’haver signat abans dels 15 dies
posteriors a la notificació. Si, per causa de l’adjudicatari no es produís la
signatura, la Fundació contractarà el segon més ben classificat. Si per
motius de signatura de contracte no es pot començar el servei el dia
previst, aquest entrarà en vigor el dia 1 de mes seguent.
Clàusula 17. Drets i obligacions
especials d’execució del contracte
-

del

contractista.

Condicions

L’adjudicatari haurà de tenir tots el permisos administratius.
La Fundació L’Atlàntida aportarà tots els materials i utillatges
necessaris per a portar a terme el servei. Tot i això, excepcionalment,
pot demanar a l’adjudicatari que aporti alguna maquinària o utillatge.
L’adjudicatari presentarà una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi els danys i perjudicis que el seu personal pugui ocasionar als
espais i a l’equipament.
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-

La Fundació farà els pagaments mensualment, per una xifra
equivalent a la dotzena part de la xifra total de les hores anual
contractades.
Al final de cada exercici, si el còmput anual d’hores és inferior a la
xifra total d’hores contractades, l’adjudicatari tornarà la quantitat
equivalent a l’excedent; o bé aniran a compte del còmput total
d’hores de l’exercici següent. En aquest cas, la Fundació no abonarà
cap factura fins que s’hagin exhaurit les hores en deute.

Clàusula 18. Causes de resolució
Es resoldrà el contracte per vicis o defectes ocults que es manifestin durant
el primer any d’aplicació.
Clàusula 19. Jurisdicció competent
La jurisdicció civil serà la competent per conèixer de totes les qüestions
litigioses que sorgeixin sobre
el compliment, extinció, interpretació,
modificació, resolució i efectes d’aquest contracte.
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