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1. OBJECTE  DEL CONTRACTE. NECESSITAT I IDONEÏTAT

L’objecte de la contractació és la direcció executiva de la 33a i 34a Mostra d’Igualada, Fira 
d’Espectacles Infantils i Juvenils. 

L’objecte de la contractació consta en tasques de direcció i coordinació dels programes de 
cadascuna de les àrees de treball, distribuint i concretant les funcions de cada membre de l’equip 
de treball, establint les reunions de coordinació necessàries pel bon desenvolupament de 
l’esdeveniment, i tot allò descrit en les obligacions del contractista. A més, l’adjudicatari aportarà 
la gestió administrativa de l’esdeveniment, suport administratiu a la resta d’àrees de treball i 
atenció telefònica. 

La Mostra Igualada és la Fira d’espectacles infantils i juvenils de referència a Catalunya, un 
mercat estratègic i un punt de trobada clau de tots els professionals de les arts escèniques per a 
tots els públics del país, amb exhibició d’espectacles, espai de negoci (La Llotja) i activitats 
paral·leles. Té lloc anualment a Igualada el mes d’abril, amb una durada de quatre dies i en 
diversos equipaments culturals públics i privats de la ciutat, així com en la seva via pública. La 
Mostra és un aparador de les produccions per públic infantil i juvenil més interessants 
principalment de companyies catalanes, però també estatals i internacionals, amb diversitat de 
gèneres i disciplines artístiques, segons criteris de qualitat, nivell artístic, novetat, innovació, 
contemporaneïtat i connexió amb públics diversos. 

Els objectius de la de la Mostra són:  

a) Esdevenir una plataforma de difusió d'espectacles infantils i juvenils catalans. 

b) Incorporar en la programació una selecció d'espectacles de la resta de l’Estat i en menor 
percentatge, d’internacionals.

c) Proveir d’espectacles per nodrir la programació principalment, dels municipis de Catalunya, i 
en segon terme la de municipis o festivals de l'Estat

d) Propiciar la internacionalització de companyies catalanes.

En els darrers anys, la Mostra ha desenvolupat projectes com la Mostra Jove, dirigida a públic 
juvenil, o un programa de suport a la producció i exhibició d’espectacles. La fira és membre de 
COFAE, la Coordinadora de Fires d’Arts Escèniques de l’Estat, i de la Plataforma d’Arts de 
Carrer, entre d’altres entitats sectorials.
El Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, no disposa de personal suficient 
per assumir totes les tasques especificades, ates la dimensió de l’esdeveniment que concentra 
més de cent activitats i set-cents programadors professionals en quatre dies. A banda de 
l’esdeveniment específic, el servei ha d’actuar durant tot l’any en la planificació i programació de 
tots els aspectes compresos en les seves funcions; per això s’informa de la necessitat de realitzar 
aquest contracte.
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2. CODI DE L’ACTIVITAT 

Les codificacions estadístiques i el sistema de classificació aplicable a què fa referència aquest 
contracte són:
- Classificació estadística de productes per a activitats (CPA-2008): 900110 “Serveis de les arts 

escèniques”.
- Vocabulari comú dels contractes públics (CPV-2008): 92312000-1 “Serveis artístics”.

3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El contractista tindrà les obligacions següents: 
Direcció executiva: 
a) Presentar el pla general, el calendari de treball, el pressupost, la memòria i el balanç final de La 
Mostra 2022 (33a edició) i 2023 (34a edició), i dues edicions més, en el cas de pròrroga.
b) Executar i fer complir els acords de l’Ajuntament d’Igualada i de la Comissió de Seguiment que 
es constitueixi per raó de La Mostra d’Igualada, Fira d’Espectacles Infantils i Juvenils, 
especialment pel que fa a l’estratègia i objectius generals de l’esdeveniment, així com els que es 
determinin per a cada edició.
c) Dirigir i coordinar els programes de totes i cadascuna de les àrees de treball de La Mostra, 
distribuint i concretant les funcions de cada membre de l’equip de treball i sent-ne, orgànicament, 
el màxim responsable executiu:

c.1) la coordinació i seguiment de totes les funcions de la direcció artística en l’elaboració i 
confecció de la graella d'espectacles distribuïts per espais escènics i espectacles de carrer, 
el suport a la producció i exhibició, les activitats paral·leles i els continguts dirigits als 
professionals que es determinin, la Mostra Jove, etc. 
c.2) la coordinació i seguiment de l’àrea de producció i professionals, entenent tant els 
programadors que s’acrediten a La Mostra com les companyies que hi actuen, per tal que 
tinguin coneixement de l’esdeveniment i es faciliti la seva inscripció, la venda de localitats al 
públic general i la coordinació amb el servei telemàtic de venda de localitats.

c.3) la coordinació de necessitats de l'àrea d’infraestructura, tant pel que fa a la dotació 
tècnica dels espais d’actuació i el personal tècnic necessari com a la gestió i coordinació de 
l’espai de recepció, allotjaments, càtering, dossiers i regals, espai de negoci i voluntaris..

c.4) la coordinació general i seguiment de l’àrea de comunicació i premsa, pel que fa a 
estratègia i objectius de comunicació generals i de cada edició (corporativa, màrqueting, 
publicitat, premsa), a la pròpia comunicació i el contacte amb els mitjans de comunicació 
locals i nacionals, a la coordinació amb els departaments de protocol de l’Ajuntament 
d'Igualada i l’ICEC de la Generalitat de Catalunya així com amb els d’altres institucions, 
empreses i entitats participants a la fira, i la gestió de públics, entre d’altres.

c.5) gestió i coordinació del servei de secretaria i administració. 

d) Proposar i donar compte a la Comissió de Seguiment de l’estructura interna dels programes i 
serveis i la distribució orgànica de les funcions.
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e) Informar a la Comissió de Seguiment de la contractació de personal i les seves condicions de 
treball.
f) Dissenyar i executar i fer el seguiment del pressupost, ajustant el volum i el cost de la fira al 
pressupost aprovat per l’Ajuntament d’Igualada.
g) Adoptar les decisions i mesures adequades per a la millor organització i funcionament de les 
activitats.
h) Assistir obligatòriament a les sessions de la Comissió de Seguiment de La Mostra amb veu 
però sense vot i a les que es convoquin de la Comissió de Coordinació.
i) Coordinar i dirigir estratègies per mantenir i/o aconseguir el suport econòmic d’altres institucions, 
empreses i patrocinadors

j) Mantenir contactes institucionals per definir esponsoritzacions de premis i altres aspectes que 
puguin sorgir. 

k) Assistir a les reunions de COFAE i d’altres entitats a les quals estigui associada la Mostra, així 
com mantenir, quan sigui necessari, el contacte amb altres entitats i agents del sector. 

l) Coordinar tots els recursos tècnics i humans que intervenen en els dies de La Mostra. 

Gestió administrativa: 

El contractista tindrà les obligacions següents: 
a) Realitzar la gestió administrativa i donar suport administratiu tant a la direcció executiva, de la 
qual dependrà orgànicament, com a la resta d’àrees de treball.
b) Responsabilitzar-se de l’atenció telefònica i la gestió de la correspondència.
c) Confeccionar i tramitar els contractes de companyies i empreses proveïdores amb suport 
administratiu per part del Servei de Cultura.
d) Confeccionar i tramitar els convenis de col·laboració que puguin sorgir amb altres entitats, 
empreses i/o institucions.
e) Fer el seguiment administratiu del pressupost i els pagaments, vetllant pel bon 
desenvolupament del pressupost de cada àrea i seguint les directrius marcades per la direcció 
executiva.
f) Donar suport, quan sigui necessari, a l’àrea de producció i professionals especialment pel que 
fa a l’atenció a professionals i companyies; la gestió d’inscripcions de professionals i companyies i 
la coordinació de l’estada d’aquests (allotjaments i dietes) durant els dies de la Mostra; la cerca de 
restaurants de la zona, per publicitat i menús més assequibles per les companyies i professionals 
que assisteixen a la fira; la venda de localitats; el muntatge dels espais de negoci, punt 
d’informació i venda de localitats, i l’actualització de la base de dades de la Mostra.
g) Tramitació de sol·licituds i justificacions de subvencions (INAEM, Diputació de Barcelona, 
ICEC, etc.) en coordinació amb el Servei de Cultura.
h) Coordinar-se amb la resta d’àrees en tots aquells aspectes que impliquin la intervenció de la 
gestió administrativa. 
i) Totes aquelles funcions que direcció executiva consideri oportú conferir-li d’entre els serveis de 
naturalesa administrativa.
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L’empresa contractada haurà d’estar present durant La Mostra i farà el seguiment de les activitats 
durant tots els dies mentre aquesta tingui lloc del 31 de març al 3 d’abril de 2022 i del 30 de març al 
2 d’abril de 2023, així com el calendari que es determini per a les edicions 2024 i 2025, en el cas de 
pròrroga. 

4. INICI I DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà des de la seva signatura, i fins la finalització, el dia 31 de maig de 
2022, i de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023. El contracte podrà ser prorrogat amb DUES 
pròrrogues anuals expresses. En tot cas, el termini total del contracte no pot ser superior a 
QUATRE anys. 

5. PREU

El tipus o preu base de la contractació, es fixa en la quantitat de 44.270 € IVA exclòs per cada edició. 
Les ofertes que presentin les licitadors no podran superar aquesta quantitat.

S'entendrà que en les ofertes presentades pels licitadors està inclòs, a més del preu del contracte, 
l'import corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el qual serà repercutit com a partida 
independent.

La partida pressupostària a imputar el preu és la 20001/33402/22799 del pressupost general de la 
Corporació.

6. REVISIÓ DEL PREU

No es preveu revisió de preus atès que no es preveu cap inversió que requereixi un període de 
recuperació igual o superior a 5 anys.

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Els criteris d’adjudicació de les ofertes presentades seran els següents:

Idoneïtat del projecte de direcció executiva Fins a 50 punts
Millora en el preu de licitació Fins a 50 punts
PUNTUACIÓ MÀXIMA Fins a 100 punts
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7.1- Idoneïtat del projecte de direcció executiva: Fins a 50 punts. 

Els licitadors han de presentar OBLIGATÒRIAMENT un PROJECTE que contempli tots els punts 
enumerats en la descripció del servei, Clàusula 3a d’aquest Plec. L’extensió d’aquest document 
no podrà excedir de 20 fulls DINA4. 

S’entendrà per pàgina una cara d’un full, numerada, tipografia Arial 11, i espai interlineat simple. 
Només es valorarà la informació inclosa en el número de pàgines que s’especifiquen. La 
informació que excedeixi el número de pàgines establert no es tindrà en consideració. 

Es valorarà la qualitat dels continguts de les propostes en relació a la claredat de l’exposició i la 
funcionalitat de la metodologia presentada. No es valorarà la informació que es consideri 
supèrflua o innecessària. 

Ha de contenir OBLIGATÒRIAMENT: 
a) Proposta de la distribució de les funcions i les tasques a realitzar, temporalització i 

dedicació especificada en hores de dedicació setmanals i cronograma, en funció dels 
diferents mesos i funcions dels integrants de l’equip: comunicació, professionals, secretaria 
i suport general.   

b) Organigrama de l’equip de treball.
c) Proposta tècnica d’avaluació de resultats. 

La valoració global es ponderarà de la manera següent: 
CRITERIS Puntuació
a) Proposta de la distribució de les funcions i les tasques a 

realitzar, temporalització i dedicació especificada en 
hores de dedicació setmanals i cronograma, en funció de 
les diferents mesos i funcions dels integrants de l’equip: 
comunicació, professionals i secretaria i suport general.   

Es tindrà en compte la coherència i la idoneïtat en l’explicació 
i la relació de la temporalització amb les funcions a 
desenvolupar. Es valorarà la claredat de l’exposició i la 
presentació de taules, esquemes, quadres...

Fins a 20 punts

b) Organigrama de l’equip de treball.

Es valorarà la idoneïtat de l’equip de treball proposat en 
relació a les diferents prestacions a desenvolupar. 
Es tindrà en compte la claredat en l’explicació i la presentació  
de taules, esquemes, quadres... 

Fins a 12 punts

c) Proposta tècnica d’avaluació de resultats.
Es valorarà la claredat de l’exposició i la idoneïtat dels 
indicadors de la proposta d’avaluació dels resultats per tal de 
poder tenir un bon coneixement d’aquests i millorar la gestió 
de La Mostra.

Fins a 12 punts
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Documentació d’aportació FACULTATIVA:
d) Indicar si es té o no coneixement d’idiomes: anglès i francès, acreditat amb documentació 
oficial.

d) Coneixement d’idiomes, amb preferència de la llengua 
anglesa pel seu abast. El coneixement de la llengua francesa 
acreditat amb documentació oficial té una valoració inferior 
(no es comptarà el català i castellà).

La puntuació s’atorgarà, segons l’escalat dels nivells de 
llengües en relació al Marc Europeu comú de referència i 
diplomes equivalents que acreditin la competència: 
.Certificat de Nivell B2 (cursos B2.1 i B2.2): equivalent al 
nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (per a 
alumnes oficials, candidats lliures i alumnat del IOC)
.Certificat de Nivell C1 (curs C1): equivalent al nivell C1 del 
Marc Europeu Comú de Referència (per a alumnes oficials i 
candidats lliures)

ANGLÈS
- Nivell usuari indep B2.........................................  4 punts
- Nivell usuari experimentat C1 o superior..............  6 punts

FRANCÈS
- Nivell usuari indep B2......................................... 2 punts
- Nivell usuari experimentat C1 o superior................  4 punts

Fins a 6 punts

7.2- Millora en el preu de licitació: Fins a 50 punts

La puntuació de cada oferta (P) s’obtindrà segons l’expressió següent:

P = m • b + k      essent :
b =  % de baixa corresponent a l’oferta que es vol puntuar.
K = puntuació màxima assignada a l’oferta econòmica dividida per 1,15.

          (Puntuació màxima de l'oferta econòmica-k)
m=            

 % corresponent a la baixa màxima ofertada  (*)    

(*) oferta més barata.

Acreditació: Presentar l’oferta econòmica de conformitat amb el model que consta en el plec de 
clàusules administratives particulars.
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8. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA TÈCNICA O PROFESSIONAL

La solvència econòmica financera i la solvència tècnica professional s’haurà d’acreditar pels 
mitjans següents: 

Solvència econòmica i financera 
S’haurà d’acreditar per algun dels mitjans següents:
a) El volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci en l’àmbit 
al qual es refereix el contracte, en els últim tres anys  disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici de les activitats de l’empresari, haurà de ser, almenys, una vegada el valor 
estimat del contracte. 
El volum anual de negocis del licitador s’haurà d’acreditar mitjançant les seves comptes anuals 
aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què hagi d’estar inscrit. 
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil 
o bé presentant els tres últims anys de l’IRPF acompanyant els Resums Anuals d’IVA (model 390) 
i el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d’aquest anys (art.87.1.a) i 3.a) 
LCSP).
b) Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil igual o superior a 
300.000€ per sinistre i any, a més d’aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que 
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte. Aquest 
requisit s’entendrà acomplert pel licitador quan inclogui en la seva oferta un compromís vinculant 
de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que haurà de 
ser complert dins del termini de deu dies hàbils referit en l’article 150.2 de la LCSP. L’acreditació 
serà a través d’un certificat expedit per l’assegurador, on constin els imports i riscos assegurats i 
la data de venciment de l’assegurança i, a través del document de compromís vinculant de 
subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els cassos en què procedeixi. (article 
87.1.b) i 3.b) LCSP).

Solvència tècnica professional 
S’haurà d’acreditar de la manera següent:
L’experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte 
(art.90.1.a) LCSP).
L’experiència s’haurà d’acreditar mitjançant la relació dels treballs efectuats pel licitador dins els 
últims tres anys, del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte, tant per la direcció 
executiva com per la gestió administrativa.
S’haurà d’avalar amb la presentació de certificats de bona execució, en relació als serveis més 
importants, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest i a falta de certificat d’aquest, mitjançant 
una declaració del licitador, acompanyada de document original signat electrònicament o còpia 
autentica del document emes o còpia escanejada signada per licitador que acrediti de manera 
fefaent les dades indicades en la relació responsable.
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Tant en la relació com en els certificats a presentar, cal indicar objecte, import, dates, lloc 
d’execució i destinatari públic o privat. 
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució ha de ser igual o 
superior al 50% del valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest és inferior.

Solvència per gaudir de classificació
També, facultativament,  quedarà justificada la solvència econòmica financera i tècnica 
professional  si es justifica gaudir de la classificació següent:
- De conformitat amb el que disposa el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que es 
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, es demana la 
classificació següent:
Grup L   Subgrup 5    Categoria 1
- De conformitat amb el que disposa la disposició transitòria segona del Reial Decret 773/2015, de 
28 d’agost, es determina que la classificació equivalent  de les obtingudes en base al Real Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, i abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 773/2015, de 28 
d’agost, és la següent:
Grup L   Subgrup 5   Categoria A

9. MODIFICACIÓ DE CONTRACTE

Atès que el contracte es finança en una part important amb una subvenció de la Generalitat de 
Catalunya, en el supòsit que es reduís o no continués aquesta aportació, per compensar la 
diferència, l’Ajuntament es reserva la potestat de disminuir el contracte, modificació que afectarà 
en la part proporcional al preu. Es preveu que l’import màxim destinat a fer front a les 
modificacions a la baixa per a aquest concepte sigui el corresponent al 20% del preu del 
contracte.

10. RÈGIM SANCIONADOR

1.- Les infraccions que cometi el contractista en l’execució dels serveis, es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus.

A.- Es classificaran o es consideraran infraccions molt greus:
a) La demora en l’inici de la prestació de serveis superior a un dia, sobre la data prevista en l’acta 

d’inici del servei, llevat que concorri causa de força major.
b) Paralitzacions o interrupcions de la prestació dels serveis per més de 24 hores, a no ser que hi 

concorri causa de força major.
c) La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis, amb l’incompliment de les 

condicions establertes.
d) Cessió o subcontractació total o parcial dels serveis, sense autorització expressa de l’òrgan 

competent de l’Ajuntament.
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e) La desobediència reiterada per més de dues vegades pel que fa a la mateixa qüestió, de les 
ordres de l’Ajuntament en relació amb la prestació del servei, quan les conseqüències de la 
desobediència siguin molt greus.

f) La cessació en la prestació del servei pel contractista, sense la concurrència de les 
circumstàncies legals que la facin legítima.

g) L’incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social i en matèria de riscos laborals, 
en relació al personal adscrit als serveis.

h) La no utilització dels recursos tècnics i humans ofertats.
i) Manca de subscripció o de vigència de les pòlisses d’assegurança que el contractista té 

l’obligació de concertar, després que l’Ajuntament hagi requerit expressament la subsanació 
de la deficiència.

j) Qualsevol actuació que afecti la seguretat de les instal·lacions i dels usuaris/es.
k) L’ocultació o falsejament exprés de la informació.

B- Tindran la consideració d’infraccions greus:
a) La inobservança de les prescripcions sanitàries o l’incompliment de les ordres de l’Ajuntament 

per tal d’evitar situacions insalubres, perilloses o molestes al públic.
b) L’incompliment d’acords o decisions municipals sobre variacions de detall dels serveis que no 

impliquin despeses per al contractista.
c) Les irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis, d’acord amb les condicions fixades 

en el present plec.
d) Defectes greus en la conservació i manteniment dels elements de la instal·lació.
e) El tracte incorrecte amb els usuaris del servei.
f) La reiteració en la comissió de faltes lleus.
g) La desobediència reiterada per més de dues vegades pel que fa a la mateixa qüestió, de les 

ordres de l’Ajuntament en relació amb la prestació del servei, quan les conseqüències de la 
desobediència siguin greus o lleus.

h) L’incompliment de les obligacions en relació a l’ús del català, de conformitat amb el plec de 
clàusules administratives particulars.

C- Tindran la consideració d’infraccions lleus:
Totes les altres no previstes anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions 
establertes en aquest plec de condicions i sempre en perjudici lleu dels serveis.

11. SANCIONS

Les sancions que es podran imposar l’Ajuntament per cadascuna d’aquestes infraccions són les 
següents:

a) Per la comissió d’infraccions molt greus, multes de 900 € a 3.000 €. La comissió de dues 
infraccions molt greus podrà ser sancionada amb la rescisió del contracte i, en el seu cas,  
incautació de la fiança i indemnització de danys i perjudicis.
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b) Per la comissió d’infraccions greus multes de 300 € a 900 €. La comissió de cinc infraccions 
greus podrà ser sancionada amb la rescisió del contracte i, en el seu cas, la incautació de la 
fiança i la indemnització de danys i perjudicis.

c) Les faltes lleus podran ser sancionades amb multes de 60 € a 300 €, i, en el seu cas, la 
indemnització de danys i perjudicis.

La imposició de sancions requerirà la incoació de l’oportú expedient. 
En l’esmentat expedient es donarà audiència al contractista, es practicarà la informació i prova 
necessària a la justificació dels fets i s’observaran les garanties jurídicoadministratives prescrites 
en la normativa reguladora.
La iniciació i resolució de l’expedient és competència de l’Alcalde.
L’import de les sancions econòmiques podrà ser descomptat del preu, a percebre pel contractista 
o bé podrà carregar-se sobre la fiança constituïda. En aquest darrer cas, el contractista haurà de 
reposar l’import de la fiança en la seva totalitat, a requeriment de l’Ajuntament i en el termini que 
aquest assenyali.

12. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE 
L’EMPRESA CONTRACTISTA

1.- Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que, reunint els 
requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l'equip de treball adscrit a 
l'execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de la "entitat contractant" del 
compliment d'aquells requisits.
L'empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l'equip de treball, i que les variacions 
en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb vista a no alterar el bon 
funcionament del servei, informant a tot moment a la "entitat contractant”.

2.- L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i contínua, sobre 
el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder de 
direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la 
concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de 
baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de 
cotitzacions i el pagament de prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria 
de prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat disciplinària, així com tots els drets i 
obligacions es deriven de la relació contractual entre empleat i empresari.

3.- 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.
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4.- L'empresa contractista ha de desenvolupar el servei en instal·lacions de l’Ajuntament, carpes i 
espais privats destinats expressament per aquest esdeveniment.

5.- L'empresa contractista ha de designar almenys un coordinador, integrat en la seva pròpia 
plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:

a) Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista enfront de la "entitat contractant", 
canalitzant la comunicació entre l'empresa contractista i el personal integrant de l'equip de 
treball adscrit al contracte, d'una banda, i la "entitat contractant", d'altra banda, a tot que fa 
a les qüestions derivades de l'execució del contracte.

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de la execució del contracte, i impartir a 
aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació 
amb la prestació del servei contractat.

c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l'equip de treball 
de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència d'aquest personal 
al lloc de treball.

d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte i, amb 
aquest efecte coordinar adequadament l'empresa contractista amb la "entitat contractant", 
a efectes de no alterar el bon funcionament del serveis.

e) Informar la "entitat contractant" sobre les variacions, ocasionals a permanents, en la 
composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.

13. TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

De conformitat amb l’article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i article 3.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència i accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament podrà publicar o posar a 
disposició de qui la sol·liciti, tota la informació relativa a la present licitació, amb la única excepció 
de la informació tècnica aportada per les empreses licitadores que quedi coberta pel secret 
comercial. 

L’Ajuntament d’Igualada podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària qualsevol informació relativa a 
l’objecte del contracte i les circumstàncies de la seva execució quan sigui d’interès pels ciutadans, 
havent l’empresa facilitar-la en un format apropiat i en el termini màxim de deu dies, tret que del 
seu volum o complexitat es justifiqués la seva ampliació. 

Si l’empresa considera que és aplicable alguna de les limitacions a la publicitat prevista en la 
normativa sobre la transparència i lliure accés a la informació i/o protecció de dades, podrà 
al·legar-ho davant l’òrgan competent en matèria de publicitat de la informació. Aquesta obligació 
subsistirà durant els dos anys posteriors a la finalització de les obligacions principals del 
contracte. 
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L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar, al llarg de tot el període d’execució del contracte, 
la informació relativa a la prestació de serveis públics o a l’execució de potestats administratives 
delegades que l’Ajuntament consideri que ha de ser publicada d’acord amb el que disposa la 
normativa sobre transparència i lliure accés a la informació. La publicació en Internet serà 
realitzada per l’Ajuntament a través del portal de transparència. 

Els formats a utilitzar per la publicació i/o comunicació de les dades serà en paper i format PDF 
(suports físics digitals: CD, DVD, memòria USB), havent-se de coordinar l’adjudicatari amb el 
servei responsable del Portal de transparència per a determinar i concretar l’estructura de les 
dades i la implementació i engegada dels mecanismes tècnics que resultin precisos. 

L’incompliment de la normativa sobre transparència és sancionarà de conformitat  amb 
l’esmentada normativa.
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