PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’AUXILIARS DE CONTROL DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA
DE LLEIDA (GESTIONAT PER L’EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS
SANITARIS).

Expedient núm.: HUSM-SE-O-21-0196
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és la prestació del servei d’auxiliars de control, d’acord amb les
funcions que es detallen en l’apartat 3 d’aquest Plec, al recinte de l’Hospital Universitari
de Santa Maria de l’empresa Gestió de Serveis Sanitaris, situat a l’Avinguda Alcalde
Rovira Roure nº 44, de Lleida.
2. PERSONAL NECESSARI

Cobertura del servei:
Servei habitual:
•

De dilluns a divendres excepte festius intersetmanals de 07:00 a 21:00 hores.

Les hores per cobrir el servei d’auxiliars de control durant el període d’un any seran
aproximadament de 3.500 hores diürnes laborables:

Torn
Laborable/Dia

Dies de servei
De dilluns a divendres excepte
festius

Horari
De 07 a 21h

Total hores
3.500

3. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A REALITZAR

Els auxiliars de control hauran de duu a terme les tasques que es descriuen a
continuació:
• Recollir i atendre els suggeriments dels pacients i/o usuaris, o comunicar on els
podrien presentar.
• Col·laborar amb el servei de punt d’informació en les tasques d’informació al públic, i
recordar que no es permès fumar a l’interior i exterior dels edificis, ni transitar els
pacients ingressats pel vestíbul de l’hospital, també fer el control d’accés a la porta
principal d’ acompanyants o altres controls que es requereixin.
• Controlar que no es tregui cap material dels edificis sense l’autorització corresponent
o, en el seu cas, el vist-i-plau de la Direcció dels Centres.
• Vetllar perquè els vehicles no estacionin dins del recinte hospitalari del Hospital
Universitari de Santa Maria, ja que és un espai lliure de cotxes i per a vehicles
autoritzats.
• L’auxiliar de control serà el responsable de lliurar les claus dels diferents espais que
siguin compartits per treballadors i usuaris i que estiguin sotmesos a l’alarma
antirobatoris; portant un registre per qualsevol incidència.
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• L’auxiliar de control procedirà a connectar els aparells i les instal·lacions fixes que se
li encomani i a les hores establertes, d’acord amb les indicacions que li siguin donades
per la direcció del Centre segons protocols vigents.
• Avisar al servei de vigilància del HUSM en els casos que cregui que han d’intervenir.
• Avisar els cossos i forces de seguretat per aquelles situacions que requereixen de la
seva presència i oferir la seva col·laboració.
• En el supòsit que es declari un incendi, una inundació, o altres fets de caràcter
catastròfic dins dels edificis, zones d’influència i/o entorns:
-

-

Procedirà a donar-ne immediatament coneixement al responsable del
centre en aquell moment, al cap d’emergències i al servei de
manteniment.
En cas d’incendi, ràpidament farà us dels mitjans corresponents, i si cal
avisarà els bombers, tot procurant per la integritat de les persones i dels
materials.

• De produir-se una amenaça d’artefacte explosiu en els recintes:
-

Ho posarà en coneixement de la Direcció dels Centres, o del màxim
responsable en aquell moment. En cap cas permetrà que ningú manipuli
l’artefacte, ni tan sols ell mateix ha de fer-ho, llevat dels especialistes de
les forces de seguretat.

• Si es declara conflicte laboral, l’auxiliar de control actuarà de la forma següent:
-

No intervindrà en el conflicte ni en l’interior ni en l’exterior dels edificis.
Ho posarà en coneixement de la Direcció de Centres, i restarà a
disposició de la mateixa als efectes que calguin.
Procedirà a donar-ne immediatament coneixement al responsable del
centre en aquell moment, al cap d’emergències i al servei de
manteniment.

• Fer les comprovacions necessàries en matèria de control abans de fer-se càrrec del
servei.
• L’auxiliar de control vetllarà per un estalvi enèrgic en els recintes, revisant les llums
enceses dels diferents edificis.
• Transportar diàriament la metadona des del servei de farmàcia a les dependències
del CAS ubicat dins del recinte de l’Hospital Universitari de Santa Maria, amb els
horaris que marqui la Direcció del centre, conjuntament amb el servei de vigilància de
l’HUSM.
• Anotar els incidents o fets remarcables que tinguin lloc durant la prestació del servei i
comunicar-ho a les persones de referència designades pel centre. Informes diaris i
registre d’incidències
• Realitzar qualsevol altra tasca que la Direcció del Centre li encomani per escrit,
essent les pròpies de la seva categoria professional, encara que no constin en el
present plec.
El personal adscrit tindrà la titulació, formació i habilitats per desenvolupar la seva
tasca. Especialment es tindrà cura que el personal de nova incorporació conegui,
prèviament al inici de funcions, les instal·lacions, materials, protocols i personal del
centres .
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En el cas que els responsables del centre considerin que alguna de les persones no
reuneix el perfil professional o competent requerit pot demanar el canvi de personal en
casos en què el personal no s’adapti al lloc de treball, que no reuneixi les condicions
mínimes (formació, actitud amb usuaris del centre, resolució de conflictes en zones
sanitàries). En el seu cas, l’empresa contractista haurà de resoldre l’esmentada
incidència en el mínim temps possible.
4. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

L’empresa contractista presentarà un manual descriptiu de procediment corresponent a
cada lloc de treball, que ha d’incloure el protocol o sistema de comunicació
d’incidències amb la central de l’empresa contractista, per a l’aprovació per part de la
Direcció de Serveis Generals de L’ HUSM.
L’empresa contractista, prèviament a l’inici del servei, haurà d’aportar copia
compulsada i l’últim rebut pagat de la pòlissa d’assegurances de cobertura de
responsabilitat civil per sinistre dels seus empleats, que haurà de mantenir-se en vigor
durant la vigència del contracte.
L’empresa contractista haurà d’aportar durant el primer mes de la prestació:
a) El pla d’avaluació de riscos laborals del personal que destini per al compliment
del present contracte.
b) Declaració de la relació contractual amb el personal que presta serveis a
l’Hospital Universitari de Santa Maria.
L’empresa contractista presentarà, com a mínim una setmana abans de finalitzar el
mes, a Serveis Generals de L’ HUSM còpia de la següent documentació referent al
personal que presta serveis:
.
.
.

TC1
TC2
Cartellera o quadrant mensual del personal

L’empresa contractista té l’obligació de formar el personal específicament com a
auxiliars de control en centres sanitaris i actualitzar permanentment aquesta formació,
com també actualitzar tots els manuals i protocols específics del Centre.
L’empresa contractista establirà els canals adients amb la policia municipal i amb els
mossos d’esquadra del municipi de Lleida en quant a la prevenció, detecció i gestions
de delictes. Així mateix caldrà que una copia del contracte es presenti segellada per la
autoritat competent en compliment de la normativa legal aplicable, com també la relació
amb els òrgans administració (URPA ) que controlen la seguretat privada.
El Centre podrà requerir a l’empresa adjudicatària l’ampliació de l’horari o torn que es
descriu en l’apartat número 1. En aquest supòsit els serveis addicionals prestats es
facturaran pels imports preu/hora contractuals.
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5. PERSONAL ADSCRIT A L’EMPRESA CONTRACTISTA

L’empresa contractista entregarà el llistat actualitzat de les persones contractades per
cada torn, amb l’acreditació corresponent conforme han rebut la formació específica
necessària. En cas que l’empresa no tingui personal format abans de la seva
incorporació al lloc de treball caldrà que acrediti la formació com a mínim en atenció a
l’usuari i amb centres sanitaris.
L’empresa contractista comunicarà mensualment els moviments que hi hagi en el seu
personal per suplències i noves incorporacions. Informarà també dels accidents
laborals i malalties professionals que es produeixin, així com de tots aquells conceptes
que es derivin de l'aplicació de la normativa de salut laboral.
L’empresa contractista haurà de garantir al centre la continuïtat del servei contractat
amb independència de qualsevol situació laboral, conflictiva o de qualsevol mena.
L’empresa contractista quedarà obligada al seu càrrec a uniformar i identificar el seu
personal i també de la neteja i manteniment de la uniformitat.
Els danys eventuals que ocasioni l’empresa contractista o el seu personal sobre
materials, edifici i/o equipaments del recinte hospitalari, per negligència o mala fe, seran
indemnitzats per aquesta i podran ser descomptats de la facturació.
6. PREVENCIÓ DE RISCOS

L’empresa haurà de complir la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos
Laborals, i el desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui d’aplicació.
D'acord amb l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com al RD
171/2004 de 30 de gener que desenvolupa aquest article, l'empresa haurà de complir, i
en el seu cas acreditar, el següent:
Prèviament, en la fase de licitació:
1. Descripció i acreditació de la modalitat preventiva adoptada.
En funció de la modalitat escollida adjuntar la següent documentació:
1.1 Acta de constitució del servei de prevenció propi (disciplines
preventives que assumeix).
1.2 Concert de l'activitat preventiva amb un Servei de Prevenció aliè.
1.3 Relació de treballadors designats per a l’activitat preventiva.
2. Responsable de Seguretat i Salut de l'empresa en els centres sanitaris o
en el seu defecte persona de contacte.
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Un cop adjudicat el contracte, el contractista haurà de presentar:

3. Avaluació dels riscos específics de treball a realitzar en el centre sanitari
(realitzada per lloc de treball), incloent la planificació de l'activitat
preventiva.
4. Registre d’entrega d’equips de protecció individual als treballadors que
realitzaran les tasques.
5. Registre de formació i informació als treballadors en els riscos en el seu
lloc de treball.
6. En el cas que el personal a realitzar les tasques sigui personal subrogat
de l’empresa adjudicatària, en el termini de 3 mesos des de l’adjudicació
del contracte aquesta haurà de presentar la documentació sol·licitada al
Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Gestió de Serveis Sanitaris.
El servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa contractista haurà de canalitzar
la documentació prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals amb
el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Centre.
L’empresa contractista també es fa responsable que els seus treballadors facin ús de
les mesures i equips de protecció, tant col·lectives com individuals, per a complir en tot
moment la normativa en prevenció de riscos laborals.
L’empresa contractista seguirà els protocols d’emergència establerts al centre d’acord
amb el Pla d’autoprotecció i emergència d’aquest.
7. RECURSOS HUMANS
Subrogació inicial en relació a la plantilla de treballadors
•
•

L’empresa adjudicatària es subrogarà en totes les obligacions que l’Empresa
contractista cessant tingui en relació a la plantilla adscrita al servei objecte de la present
contractació.
D’acord amb l’article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), en l’Annex I d’aquest plec, es facilita informació relativa a les condicions
de subrogació en contractes de treball.

8. INICI D’ACTIVITAT

L’ inici del servei és a comptar des de la signatura del contracte.
Vençut el contracte, o les seves pròrrogues donat el cas, l'empresa contractista s'obliga
a continuar amb el servei fins que es resolgui un nou contracte, segons la normativa
legal vigent.
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9. ASPECTES TÉCNICS OBJECTE DE VALORACIÓ

D’acord amb els criteris d’adjudicació es valoraran els següents aspectes tècnics (no
obligatoris):
1) Es valorarà que l’empresa licitadora ofereixi i assigna un/a responsable dels
treballadors/es, adscrit al centre, amb els mitjans necessaris per tal de donar el
suport necessari i poder cobrir les necessitats del servei. (Es farà constar dades
de contacte de la persona assignada).
2) Es valorarà que l’empresa licitadora ofereixi i assigna un/a gestor/a del centre,
disponible els 365 dies de l’any i que realitzi, amb caràcter setmanal, auditories
presencials per a la qualitat del servei.(Es farà constar dades de contacte de la
persona assignada).

10.

DURADA I PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

La present contractació tindrà una vigència de 6 mesos (1 de juliol-31 de desembre
2021), amb possibilitat de tres pròrrogues, per períodes de dotze mesos cadascuna
d’elles.
En cas que la tramitació de l’expedient comporti un endarreriment en la data d’inici
d’execució prevista, el contracte finalitzarà el dia 31 de desembre de l’any en què se
n’hagi iniciat l’execució (amb el corresponent ajust de la seva durada), sens perjudici de
les eventuals pròrrogues per períodes de 12 mesos d’acord amb els exercicis 2022,
2023 i 2024.

Els licitadors oferiran un preu per hora, el qual no podrà superar els següents imports
màxims que es detallen a continuació:

Preu hora
Laborable/diürna
(IVA exclòs)

Preu hora
Laborable/diürna
(IVA inclòs)

9,00 €

10,89 €

El pressupost base de licitació per una durada inicial de 6 mesos, ascendeix la quantitat
de 15.750,00 € (IVA exclòs) i 19.057,50 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent
desglossament:
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
En cadascuna de les pròrrogues s'incrementa un 1,50%, respecte de l'anualitat
inmediatament anterior
Contracte inicial: 6 mesos (2021)
Preu hora
(IVA exclòs)

Total hores
aproximades
(6 mesos)

Import total 6
mesos
(IVA exclòs)

Import total 6
mesos
(IVA inclòs):

9,00 €

1.750

15.750,00 €

19.057,50 €

En cadascuna de les pròrrogues es preveu un increment d'un 1,50%, respecte de l'anualitat
inmediatament anterior.
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11. REQUISITS DE LA LICITACIÓ

Els licitadors hauran de presentar els corresponents sobres, d’acord amb l’apartat J del
quadre de característiques, del Plec de Clàusules Administratives Particulars del
present contracte.
Per a realitzar l’oferta tècnica, els licitadors hauran de presentar obligatòriament
emplenat el model facilitat (21-0196_oferta tècnica), el qual està disponible en l’eina
de Sobre Digital i en l’apartat “Documentació” de la pestanya “Anunci de Licitació” del
perfil del contractant d’aquest expedient. S’haurà d’incloure en el Sobre C.
Per a realitzar l’oferta econòmica, els licitadors hauran de presentar obligatòriament
emplenat el model facilitat (21-0196_oferta econòmica), el qual està disponible en
l’eina de Sobre Digital i en l’apartat “Documentació” de la pestanya “Anunci de Licitació”
del perfil del contractant d’aquest expedient. S’haurà d’incloure en el Sobre C.
No es valoraran aquelles ofertes que no es presentin utilitzant els models facilitats.
12. RESPONSABILITATS
12.1 Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de
les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. L’empresa contractista executa el contracte
al seu risc i ventura.
12.2 Indemnització de danys i perjudicis
És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.
Quan els danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’una ordre de l’Administració, aquesta n’és responsable dins dels límits que assenyalen les
lleis.
Els tercers poden requerir prèviament, dins de l’any següent a la producció del fet, l’òrgan de
contractació perquè, un cop escoltat el contractista, es pronunciï sobre a quina de les parts
contractants correspon la responsabilitat dels danys. L’exercici d’aquesta facultat interromp el
termini de prescripció de l’acció.
La reclamació d’aquells es formula, en tot cas, de conformitat amb el procediment que estableix
la legislació aplicable a cada supòsit.

12.3 Règim d’incompliments i penalitats contractuals
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D’acord amb allò previst a l’article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), s’estableix el següent règim de penalitats per al compliment defectuós de
la prestació o incompliment dels compromisos o condiciones especials d’execució del contracte.

12.4 Incompliments
Són incompliments molt greus:
-

-

-

L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
produeixi un perjudici molt greu.
La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.
La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
als previstos en els Plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un
perjudici molt greu a l’execució del contracte.
El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
L’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball.
L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a que es
refereix la clàusula 30.1 del Plec de clàusules administratives particulars.
L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista
en la clàusula 35 del Plec de clàusules administratives particulars.
L'incompliment de les condicions especials d'execució previstes al quadre de
característiques.
La reincidència en la comissió d’incompliments greus.
L’aplicació en ofertes o factures de preus superiors als preus màxims aplicables en
aquesta licitació.

Són incompliments greus:
-

La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva
inobservança.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi un incompliment molt greu
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
als previstos en el projecte, en els Plecs i en les ofertes del contractista, si escau.
La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.
La reincidència en la comissió d’incompliments lleus.

Són incompliments lleus:
-

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta greu.
La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta greu.
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12.5 Penalitats
Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas,
s’originin, Gestió de Serveis Sanitaris podrà aplicar les penalitats següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió
d’aquest tipus d’incompliments. L’import de cada penalització s’establirà en funció
del perjudici i podrà representar fins a un 10 per 100 de l’import total del contracte.
b) Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió
d’aquest tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del
perjudici i podrà representar fins a un 5 per 100 de l’import total del contracte.
c) Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió
d’aquest tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del
perjudici i podrà representar fins a un 2 per 100 de l’import total del contracte.
D’acord amb l’article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat de
l’incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10 per cent del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes superarà el 50 per cent del preu del contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
D’acord amb allò previst a l’article 193 de la LCSP la constitució en mora del contractista no
requereix intimació prèvia per part de l’Administració.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
12.6 Imposició de les penalitats
Les penalitats que preveuen les clàusules anteriors s’han d’imposar per acord de l’òrgan de
contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és
immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si
s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
En el supòsit a la demora en l'execució, si l’Administració opta per la resolució, aquesta l’ha
d’acordar l’òrgan de contractació, sense cap altre tràmit preceptiu que l’audiència del
contractista i, quan aquest formuli oposició, el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu
equivalent de la comunitat autònoma respectiva.
Si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus
compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ha de concedir
un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani
un altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un informe on es determini si el
retard es va produir per motius imputables al contractista.
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13. ANNEXOS
ANNEX 1
Informació relativa a les condicions de subrogació en contractes de treball.

INFORMACIÓ RELATIVA A LES CONDICIONS DE SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL

CATEGORIA

ANTIGÜETAT

TIPUS DE CONTRACTE

Codi
contracte

H/S

SALARI
BRUT ANUAL

CODI CONVENI
COL·LECTIU APLICABLE

Auxiliar de control

26/04/2017 Indefinit. a T. C. Transf. Minusvàlids 139

40

13.300,08 €

79001565011999

Auxiliar de
control/supervisor

06/04/2010

40

19.920,06 €

79001565011999

Indefinit a T. Complet. Inicial.

150

PACTES ADICIONALS

OBSERVACIONS
Grau discapacitat: 33%

Es complementa la
nòmina al 100%, en cas
d'Incapacitat Temporal

Grau discapacitat: 68%
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