PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DEL
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES RELATIU AL SERVEI DE VIGILANCIA,
PROTECCIÓ 1 CONTROL D'ACCÉS DELS MUSEUS DEL CONSORCI DE
PATRIMONI DE SITGES
Expedient 2018/03

Primera.- Objecte

L'objecte d'aquest plec és definir les condicions tecniques perles quals s'haura de regir
la prestació del servei de vigilancia, protecció i control d'accés deis museus que
administra el Consorci del Patrimoni de Sitges (endavant CPS), que comprenen: el
conjunt format pel Museu del Cau Ferrat, el Museu de Maricel i Can Roca mora; i el Palau
de Maricel; el Museu Romantic Can Llopis i la Fundació Stampfli d'Art Contemporani i
Can Fal9 en el cas de vigilancias puntuals.
En el marc de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada i el reglament que la
desenvolupa, aquest contracta compren la vigilancia i protecció de les dependencias,
deis béns i les persones, mitjan98nt vigilants de seguretat sense arma d'empreses amb
la inscripció corresponent en el Registre Especial d'Empreses de Seguretat de
Catalunya del Departament d'lnterior de la Generalitat o en el Registro General de
Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, i autoritzades per a l'activitat de
"vigilancia i protecció de béns, establiments, espectacles, certamens o convencions".
D'acord amb les condicions, abast i límits establerts en la clausula 2.3 del PCAP, per
diversas causes organitzatives i contextuals d'augment del risc, es podra modificar el servei
en el sentit de convertir-lo en servei armat.
L'empresa contractista es fa responsable única i plenament del compliment de les
normes vigents sobre funcionament de les empresas de seguretat i sobre el personal de
seguretat.
Segona.- Condicions detallades d'execució

1. Vigilancies periodiques i característiques deis edificis
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-

Localització: El lloc de prestació del servei objecte del contracta és el municipi de
Sitges. En el cas de les vigilancias periódiques (part fixa) es realitzaran en el conjunt
format pel Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel i l'edifici Can Rocamora
(C/Fonollar, s/n).

-

Servei: 1 vigilant de seguretat sense arma les 24 hores i els 365 dies de l'any, per
al conjunt d'edificis formats pel Museu del Cau Ferrat, el Museu de Maricel i Can
Roca mora.

-

Total hores biennals: El total d'hores ordinarias de servei previstas en aquest
contracta és de 17.520 hores.

-

Funcions: La funció principal del servei és la vigilancia interior i perímetre exterior
del conjunt format pel Museu del Cau Ferrat, el Museu de Maricel i Can Roca mora,
en concret:
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
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Custodia de les claus de les portes exteriors deis museus; registre del
lliurament i retom de les claus al personal deis Museus que les sol·liciti per
al compliment de les seves tasques i funcions; obertura deis edificis a l'inici
de l'horari de visites del públic i tancament a la finalització de la jornada
laboral; connexió i desconnexió del sistema d'alarmes d'intrusió.
Realització d'un mínim de dues rondes de reconeixement pels edificis, en
iniciar i finalitzar el servei.
Recepció i resposta de les trucades sistematiques des de la central per tal
de verificar que no es produeixen novetats.
Protecció de les persones i deis béns dins les instal-lacions deis museus.
Evitar que es cornetín fets delictius.
Identificar, perseguir i detenir els presumptes delinqüents, en col·laboració
amb les torces policials, sempre que sigui necessari.
Controlar i atendre els accessos als edificis deis Museus de Sitges, així com
les persones que visitin els museus.
Supervisar el sistema de circuit tancat de TV per tal de detectar qualsevol
risc pera les persones o per als béns, i aplicar-hi el protocol d'actuació que
correspongui.
Tractar els senyals procedents deis sistemes d'alarmes i verificar
personalment les alarmes que es produeixin.
Anotar qualsevol anomalía o avaria als equips i instal·lacions i informar-ne
pels conductes adients.
Atendre les trucades entrants própies del servei de vigilancia.
Verificar l'aplicació de la normativa d'accés als museus amb especial atenció
a persones potencialment conflictivas.
Impedir !'entrada als museus de les persones que manifestin signes
d'embriaguesa o de trobar-se sota l'efecte d'alguna droga, així com les que
puguin representar un perill o una molestia pera la resta de visitants i per als
treballadors del museu i els objectes que s'hi exposen.
Expulsar deis museus les persones que manifestin signes d'embriaguesa o
de trobar-se sota l'efecte d'alguna droga, així com les que puguin representar
un perill o una molestia per a la resta de visitants i per als treballadors del
museu i els objectes que s'hi exposen.
Avisar a les Forces i Cossos de Seguretat i altres serveis d'emergencia
sempre que sigui necessari.
Organitzar l'evacuació total o parcial de les instal·lacions en casque sigui
necessari.
Assistir en primera instancia els visitants o treballadors que hagin patit
qualsevol mena d'accident.
Custodiar els objectes deis museus que hagin de patir moviments, siguin per
causa de remodelació de les exposicions, de moviments per préstec
d'objectes o com a resultat de l'evacuació total o parcial de les instal-lacions.
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o

o
o

-

Registrar els moviments deis objectes per les causes esmentades o per
causes de for<;a major que es puguin produir, i comunicar-los a la DireccióGeréncia deis museus.
Difondre tots els missatges que li siguin encomanats a tal efecte.
Realitzar qualsevol altra tasca que el CPS pugui encomanar a !'empresa
contractista, dins les competencias própies de la seguretat privada.

Tipus d'activitat i característiques constructivas deis edificis. El conjunt del Museu
del Cau Ferrat, el Museu de Maricel i Can Rocamora és format per tres edificis
connectats interiorment que comprenen:

o

Museu del Cau Ferrat:

•

•

o

Can Rocamora:

•

•

•

•
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Planta baixa:
• Vestíbul
• Cuina-menjador
• Sala Brollador
• Despatx
• Sala
• Alcova i dormitori
Primer pis:
• Escala
• Gran Saló

Planta baixa:
• Area d'acolliment, venda d'entrades i taquillas
• Botiga deis museus
• Accés al Museu del Cau Ferrat
• Accés al Museu de Maricel
• Ascensor
• Elevador per a minusvalids
• Sanitaris
Primer pis:
• Escala
• Accés al Museu del Cau Ferrat
• Dos espais d'audiovisuals
• Cuina i llar de foc de rajo les de cera mica
• Mirador al mar
Segon pis:
• Escala
• Distribu"idor
• Sala d'exposicions temporals
• Accés al Museu de Maricel
• Accés al muntacarregues pera minusvalids cap al Muse u de Maricel
• Muntacarregues
Tercer pis:
• Escala
• Cuina-Office del personal
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•
•
•

o

Museu de Maricel:
•

•

•

•

o
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Vestuari
Sanitaris
Terrassa exterior

Soterrani:
• Escala d'accés
• Distribu"idor
• Sala del generador
• Sala del quadre electric
• Sala de la bomba d'extinció d'incendis
Planta baixa:
• Entrada de la porta de Raixa
• Escala al primer pis
• Accés a Can Rocamora
• Sortida d'emergencies
• Ascensor
• Sala 12 o Sala Sert
• Sala 13 o Realismes i Figuració
• Sala 14 o Pérez Rosales
• Sala 15 o Mirador
• Sala 16 o Sala Gótica
• Sala 17 o Maiestas Domini
Primer pis:
• Escala d'emergencia
• Escala al segon pis
• Sanitaris
• Distribu"idor
• Accés al pont que comunica amb el Pala u Maricel
• Sala 5 o Barroc i Neoclassic
• Sala 6 o Ceramica del Barroc
• Sala 7 o Romanticisme, Realisme i Luminisme
• Sala 8 o Escola Luminista
• Sala 9 o Modemisme
• Sala 1O o Cerveseria del Museu del Ca u Ferrat
• Sala 11 o Noucentisme
Segon pis:
• Accés a Can Rocamora
• Escala d'emergencies
• Sanitaris
• Sala 1 o Romanic i Gótic
• Sala 2 o Arquetes
• Sala 3 o Audiovisual
• Sala 4 o Del Gótic al Barroc
• Area de descans i consulta
• Terrassa exterior

Altres:
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•
•
•
•
•

Accessos al roquer del costat del mar
Roquer del costat del mar
Mirador del costat del mar
Terrassa superior del Museu del Ca u Ferrat (accés des del terrat de
Can Rocamora)
Catorze espais técnics de diferents dimensions distribu"its pel conjunt

2. Vigilancies puntuals
Es consideren vigilancias puntuals aquelles que no corresponen a cap de les
vigilancias periódiques determinadas en la clausula anterior i que el CPS pugui
determinar per circumstancies sobrevingudes i dedicadas als possibles serveis
puntuals de vigilancia en els edificis que es contemplen, i per als quals el contractista
ha d'indicar el preu/hora a la seva oferta.
El servei de vigilancias puntuals es podra realitzar en el conjunt format pel Museu
del Cau Ferrat, Museu de Maricel i l'edifici Can Rocamora (C/Fonollar, s/n), i en el
Museu Romantic-Can Llopis (C/Sant Gaudenci, núm. 1); en el Palau Maricel
(C/Fonollar, s/n), a la Fundació Stampfli (Pia~ de I'Ajuntament, s/n) i a Can Fah;
(Passeig de la Ribera), tots ells dins el municipi de Sitges.
Per a la petició de serveis puntuals i no urgents el CPS realitzara la petició a
!'empresa contractista en els terminis que s'estableixen segons legislació vigent.
Per a la petició de serveis puntuals i urgents, en cas de supósits extraordinaris
previstos en l'article 20 del vigent Reglament de Seguretat Privada, és a dir, amb
motiu de circumstancies excepcionals de robatori, incendi, danys, catastrofes,
conflictes socials, avaries deis sistemes de seguretat o altres causes d'analoga
gravetat o d'extraordinaria urgencia, les quals fessin necessaria la prestació
immediata del servei, el CPS podra demanar que s'activi un dispositiu excepcional
de vigilancia i el contractista haura d'enviar un vigilant en un termini maxim de dues
hores després de l'avís d'avaria i/o d'activació del dispositiu.
L'horari del servei de les vigilancias puntuals quedara fixat per les necessitats
concretes de cada cas, a qualsevol hora i dia de l'any.
Previsió d'hores biennals destinadas a possibles vigilancias puntuals: 200 hores.

3. Direcció i control deis serveis de vigilancia
El contracta haura de complir-se sota les directrius técniques i d'organització de la
Direcció-Geréncia del Consorci del Patrimoni de Sitges.

4. Obligacions del CPS
Designar un responsable del contracte, per tal de:
4.1. Supervisar l'actuació del servei de vigilancia i rebre els informes d'incidéncies del
mateix, donant les instruccions oportunas, i dirigint l'execució del contracta.
4.2. Garantir l'accés a la informació relacionada amb els contractas del servei de
seguretat a la Unitat Central de Seguretat Privada de la Po licia de la GeneralitatMossos d'Esquadra per tal de qué es puguin fer les inspeccions oportunas, i
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informar a la Subdirecció General de Seguretat Interior d'aquelles infraccions
detectadas als respectius serveis de seguretat.
4.3. Dissenyar protocols d'actuació a cada edifici amb actuacions especifiques
d'acortl als plans de seguretat establerts als mateixos.
4.4. Emprendre les accions necessaries (formativas i informativas) per assegurar la
comprensió del seu sistema de gestió (aplicació) i del sistema de qualitat.
4.5. Establir una reunió trimestral amb el coordinador designat per !'empresa, per tal
de valorar les dades obtingudes de les verificacions del servei per part de
!'empresa contractista, les verificacions i avaluacions realitzades pel CPS als
vigilants de servei, les queixes i suggeriments d'usuaris i/o responsables de cada
centre.
4.6. Millorar les relacions amb els prove"idors, aconseguint una relació de treball
óptima basada en objectius comuns.
4.7. Facilitar la informació relativa als protocols corporatius a seguir peral cas de
tractament de dades personals deis fitxers del Consorci del Patrimoni de Sitges
per part del personal del contractista (informació complementaria sobre
videovigilancia, informació a les persones interessades sobre els seus drets
ARCO).
4.8. Proporcionar i mantenir la infraestructura necessaria en quant a:
Edificis, espais de treball i serveis associats.
Equips per als processos (hardware i software)
Serveis de recolzament (comunicació i sistemas d'informació)
Garantir les condicions de treball deis espais (temperatura, humitat,
il-luminació, clima, etc.)

5. Sistema d'avaluació del servei i del contractista
El CPS té establert un sistema d'avaluació del contractista i del personal designat
per tal de supervisar la qualitat del contracta mitjan9éJnt un director de seguretat
habilitat i/o personal delegat.
El CPS es reserva el dret a controlar la qualitat a través de recursos propis i/o
mitjan9éJnt empreses externes contractades a tal efecte.
Mitjan9éJnt un sistema de visites periódiques i de l'ús de les imatges captades pel
sistema de videovigilancia en els llocs de prestació del servei es portara a terme el
control de la qualitat del servei prestat i del compliment de les obligacions deis
contractistes.
Així mateix, mitjan9éJnt una aplicació de gestió deis serveis de seguretat, el CPS
facilitara a !'empresa contractista els mitjans necessaris per portar a terme una
avaluació semestral deis vigilants de servei per tal de mesurar el coneixement deis
protocols, operativa del servei i la informació relativa a la Prevenció de Riscos
Laborals.
Tant el sistema d'avaluació que establira el CPS mitjan9éJnt recursos propis i/o
empreses extemes contractades a tal efecte, com el que haura de realitzar
semestralment !'empresa contractista, es basara en els aspectes següents:
La realització de les activitats en els termes establerts a través del compliment
deis protocols del lloc on es presta el servei.
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El coneixement per part del vigilants de !'operativa del servei.
El coneixement de les instruccions i la correcta utilització deis mitjans materials
(comunicació, sistemes de seguretat, etc.) i en general de tots els mitjans al seu
abast (programari, centres de control, etc.)
La gestió de les incidencias en general del servei de seguretat, sistema de
resolució i comunicació de les mateixes.
El manteniment de les conductes i actituds apropiadas en tot moment per part deis
vigilants de servei.
El nivell d'atenció i iniciativa del personal, la lmatge, presencia, uniformitat i tracte
al públic.
Els vigilants de servei hauran d'assolir com a mínim el 80% sobre un barem de
100%.
En el cas que es detectés que algun deis vigilants no assolís el 80% de l'avaluació,
es proposarien mesures de formació i reforc; al contractista que haura de portar a
terme en el termini d'1 mes.
Les mesures de reforc; que el contractista haura de portar a terme aniran dirigid es a
la millora deis aspectes descrits anteriorment.
Transcorregut el termini de temps d'1 mes el CPS tornara a facilitar el qüestionari
d'avaluació a !'empresa contractista i en cas de no assolir el mínim requerit, el CPS
podra propasar la seva substitució d'acord amb el punt 13 del present plec.

6. Obligacions del contractista
6.1. Obligacions de l'empresa contractista:
6.1.1. Estara obligat a assistir a la reunió inicial, previa a l'inici del contracte, que
organitzi el CPS.
6.1.2. El contractista com a maxim un dia abans de la reunió inicial, haura
presentar la documentació següent:
a). Declaració conforme s'ha informat als seus treballadors del contingut
del Manual d'ús deis sistemes d'informació de la Diputació de
Barcelona.
b). Les dades del coordinador, responsable de qualitat i seguiment del
contra cte.
6.1.3. En cas d'avaria de qualsevol deis mitjans tecnics establerts en el punt 1O
del present Plec, estara obligada a la seva substitució en el termini maxim
de 3 dies habils.
6.1.4. En el cas d'apreciar-se comportaments estranys de caracter psíquic i/o
farmacológic, d'especial intensitat i habitualitat en algun deis treballadors,
el CPS sol· licitara a !'empresa contractista que posi els mitjans necessaris
perqué el treballador sigui sotmes a reconeixement medie especial i
específic, que contribueixi a poder diagnosticar les causes i efectes.
6.1.5. Haura de comunicar amb una antelació de 7 dies habils el canvi o
substitució del coordinador designat.
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6.1.6. Donar resposta i conforrnitat a les peticions de serveis extraordinaris que
es sol-licitin per part del CPS (part variable del contracta) en un termini
maxim de 24 hores.
6.1. 7. Donar resposta a tots els requeriments en materia preventiva establerts
perla Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i
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
materia de coordinació d'activitats empresarials, en un terrnini maxim de
24 hores.
6.1.8. Per diverses causes organitzatives i contextuals d'augment del risc, el
servei es convertís en servei arrnat, atenent al Real Decreto 2364/94, de
9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada i a la
Orden INT/31812011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad
privada, les empreses contractistes hauran de:
- Justificar la realització d'exercicis de tir amb la realització d'un mínim
de vint-i-cinc trets en cada exercici obligatori de tir semestral, amb el
tipus d'arrna amb la qual habitualment hagin d'exercir les seves
funcions.
- Responsabilitzar-se de la conservació i manteniment de les armes
que tinguessin assignades durant la prestació del servei i de
l'obligació de dipositar-les en l'arrner dellloc de treball.
- Realitzar un exercici obligatori de tir al semestre per a cada vigilant,
no havent de transcórrer més de vuit mesos entre dos exercicis
successius.
- De realitzar les proves psicotecniques periódiques, amb una
periodicitat quinquennal, a excepció del/s vigilanUs de més de
cinquanta-cinc anys d'edat que tindra una periodicitat biennal.
- En cas de modificació, !'empresa contractista lliurara una declaració
responsable on certifiqui tot !'anterior en un terrnini maxim de 7 dies
habils a comptar des de la modificació del contracta. Aquesta
certificació s'enviara per correu postal, pero s'avan<;ara per correu
electrónic al CPS.
6.1.9. L'empresa contractista estara obligada a designar en el servei només a
persones que tinguin la corresponent habilitació o acreditació
professional com a vigilants de seguretat.
6.1.1 O. L'empresa contractista haura de garantir que el personal col·labori
activament amb el Consorci del Patrimoni de Sitges en els Plans
d'Autoprotecció, a partir de l'assistencia del personal als programes de
formació, de capacitació i d'inforrnació sobre el Pla d'Autoprotecció i la
seva participació en els simulacres que es convoquin, sense que
representi cap cost per al CPS.
6.2. Obligacions del coordinador:
6.2.1. Assistir a la reunió trimestral de seguiment amb el CPS i estara facultat
pera prendre les decisions relacionadas amb el servei i la seva execució
immediata. En aquesta reunió presentara un informe de les dades
obtingudes de les verificacions del servei on s'especifiquin les anomalies
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6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

6.2.6.

detectades en les inspeccions i les incidencies més rellevants que puguin
ser d'interes per garantir la seguretat.
Utilitzar una aplicació via web, que el CPS posara a disposició de
!'empresa, a través de la qual haura de mecanitzar els aspectes següents
del servei:
a). Establir una planificació mensual de les inspeccions, amb un mínim
mensual de cinc (5) inspeccions.
b ). Elaborar els informes d'inspeccions mensuals corresponents,
mitjan~nt l'aplicació web i segons els parametres fixats pel CPS.
e). Manten ir actualitzades les da des del personal de servei i els certificats
de la formació (punt 11 del present Plec)
d). Planificar mensualment els horaris de servei designant a personal
estable i nomenant una plantilla fixa de vigilants.
e). Designar a personal suplent que pugui realitzar suplencies en el
servei en cas d'absencia del personal titular. Aquest personal
comptara amb el vistiplau del CPS.
f). Establir una planifica ció horaria del personal de servei tot garantint els
descansos obligatoris segons conveni col·lectiu estatal o conveni
d'empresa que el millori pera les empreses de seguretat vigent, tenint
en compte que l'aplicatiu web estara configurat per limitar la
introducció de dades en els termes establerts en el conveni.
g). Revisar el compliment de !'operativa establerta pera cada servei.
Estaré disponible permanentment per atendre qualsevol contingencia
relacionada amb el servei.
Assistira a les accions formatives que organitzi el CPS.
Sera el responsable d'organitzar un programa inicial de formació per a
tots aquells vigilants que s'incorporin de nou en el servei, centrat en el
coneixement general de l'ambit d'actuació.
Garantiré que davant de baixes, vacances o qualsevol altra incidencia de
personal, el servei estigui ates amb tota la dotació de vigilancia per torn
necessaria, a excepció que el descobert tingui la seva causa en un fet
imprevisible o inevitable per al contractista (malaltia o accident del
treballador assignat), s'informi immediatament de la situació a la Central
Receptora d'Aiarmes (endavant CRA) de la Diputació de Barcelona
(mínim una hora abans de produir-se la manca de cobertura del servei) i
ellloc de vigilancia quedi cobert en el termini maxim de les dues (2) hores
següents.

6.3. Obligacions del vigilant de seguretat
6.3.1. El personal de seguretat privada esta obligat a auxiliar i col·laborar
especialment amb les torces i cossos de seguretat, a facilitar-los la
informació que sigui necessaria pera l'exercici de les seves funcions, i a
seguir les seves instruccions en re la ció amb el servei de seguretat privada
que estiguin prestant.
6.3.2. No abandonar ellloc de treball sense causa justificada.
6.3.3. Ten ir cura en la realització de treball i conservació de les maquines, útils,
armes, eines i instal-lacions.
6.3.4. Observan~ i compliment de les ordres de servei i !'operativa establerta.
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6.3.5. Tindra un tracte correcte envers els, companys, comandaments, personal
i públic, i evitara cap tipus de discussió amb els mateixos.
6.3.6. Atendré al públic amb correcció i diligencia.
6.3.7. Condícia i neteja personal i deis uniformes, equips, armes, etc.
6.3.8. No excedir-se en les seves atribucions
6.3.9. No violar el secret de correspondencia, de documents del Consorci, de
les persones que hi treballen i guardar la deguda discreció o el natural
sigil deis assumptes i serveis en qué, perla missió de la seva comesa,
hagin d'estar assabentats.
6.3.10. No inhibir-se i no mostrar passivitat en la prestació del servei, ni disminuir
el seu rendiment.
6.3.11. No abusar de l'autoritat que li atorga el seu carrec.
6.3.12. No lliurar-se a jocs, i distraccions greus durant i dins la jornada de treball,
ja sigui amb equips electrónics personals (móbils, tablets, etc.) o mitjans
tecnics del CPS.
6.3.13. No demanar remuneració addicional pels seus serveis, qualsevol que
sigui la forma o pretext que pera la do nació s'empri.
6.3.14. No fer ús de les armes, a no ser en defensa propia i en els casos previstos
per les lleis i disposicions vigents.
6.3.15. Comunicar les novetats urgents en el servei al CPS o al responsable de
seguiment del contracte designat per aquest, segons protocols establerts.
6.3.16. Gestionar el servei (novetats, rondes, informes, etc.) mitjanc;:ant la
introducció de dades en una aplicació web;
6.3.17.No deteriorar les dependencies, equips i mobiliari que el Consorci posi a
la disposició del personal, a causa de mal ús, negligencia o falta de
control.
6.3.18. En el cas d'accedir a sistemes d'informació del Consorci, complir ambles
obligacions establertes per als usuaris al Manual d'ús de sistemes
d'informació corporatius que sera posat a disposició del contractista.
6.3.19.1nformar a les persones usuaries de les instal-lacions que així li ho
sol·licitin sobre la captació de dades pel sistema de videovigilancia del
CPS així com de la possibilitat d'exercici de drets ARCO (on i com).
6.3.20. Comunicar qualsevol violació de seguretat, que pugui afectar a les dad es
de caracter personal de titularitat del Consorci, abans de 24 hores.
7. Funcions generals assignades a la vigilimcia privada
Les funcions generals assignades a la vigilancia privada són les establertes en la
Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada i el reglament que la desenvolupa.
8. Forma de prestar el servei i equipament del personal

8.1. Quan inicii el servei, el vigilant procedira a obrir la porta principal d'accés al
conjunt i a desconnectar l'alarma d'intrusió.
8.2. Comprovara les incidencies enregistrades pels sistemes d'alarmes i si n'hi ha
intentara aclarir que ha passat i comprovara si hi ha danys.
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8.3. Seguidament fara una ronda general per tal d'assegurar-se que tot esta en
condicions normals.
8.4. Des del moment d'obertura al públic i fins al tancament, romandra prioritariament
al taulell de recepció per controlar el sistema de circuit tancat de TV i donant
suport al personal d'atenció al públic quan sigui necessari. Aquest control del
sistema de circuit tancat de TV, no suposara l'accés als possibles fitxers de
gravacions que poguessin existir.
8.5. El vigilant impedira l'accés als museus de visitants i treballadors en aquells
casos previstos per la normativa vigent.
8.6. Acudira immediatament als llocs on la seva presencia sigui requerida pel
personal d'atenció al público que tingui cura d'algun deis espais o instal-lacions
deis museus.
8.7. Expulsara deis museus tota persona que per qualsevol motiu realitzi actes que
alterin l'ordre intem.
8.8. lmpedira l'accés als museus d'aquelles persones que hi tinguin vetada !'entrada
per la Direcció-gerencia del Consorci del Patrimoni de Sitges o per les autoritats
competents en seguretat i protecció.
8.9. Inspeccionara paquets i bosses sospitoses que puguin portar els visitants i els
altres treballadors, previa autorització verbal explícita de la persona propietaria.
Si aquesta es nega a la inspecció se li podra vetar !'entrada per raons de
seguretat.
8.1 O. Realitzara rondes de vigilancia per !'interior del conjunt amb la freqüencia que
estableixi el protocol funcional del servei.
8.11. Atendra les sol-licituds que la Direcció-Gerencia del Consorci del Patrimoni de
Sitges pugui realitzar a través del coordinador de !'empresa contractista.
8.12. Mantindra la seva presencia en el servei ininterrompudament durant totes les
hores contractades.
8.13. Vetllara pel correcte funcionament de tots els sistemes de seguretat.
8.14. Haura de coneixer les normes de seguretat, vigilancia i evacuació del conjunt, i
col· laborara en fer-Ies efectivas.
8.15. Tindra especial cura en el control deis accessos als Museus de Sitges, alertant
sobre la prohibició de la venda ambulant en el seu interior, avisant les Forces i
Cossos de Seguretat en cas necessari.
8.16. Haura de tenir perfecte coneixement de la distribució d'espais i la forma
d'accedir-hi.
8.17. Custodiara totes les claus de l'edifici i les utilitzara o les facilitara, exclusivament
quan sigui necessari, registrant per escrit el lliurament i retorn de les claus amb
les dades necessaries que permetin identificar la persona que les utilitzara, tot
comprovant que després tomen al seu lloc dins l'armari de claus. Al final de la
seva jornada laboral la totalitat de les claus de les que és responsable han de
ser desades al se u lloc.
8.18. Es mantindra en segon pla en la relació amb els visitants, jaque el tracte ordinari
amb el públic correspon al personal del Servei d'Atenció al Públic i Mediació
Cultural, llevat que es requereixi la seva interven ció o que consideri que, d'acord
amb les funcions que té encomanades, és necessari.
8.19. En cas de conflicte amb algun visitant, treballador o col·laborador deis Museus,
fara el possible pera restablir l'ordre i el correcte funcionament deis museus. En
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casque les circumstancies ho aconsellin requeriré l'ajuda de les Forces i Cossos
de Seguretat, avisant als responsables del Consorci del Patrimoni de Sitges.
8.20. Posara immediatament en coneixement del Consorci del Patrimoni de Sitges
qualsevol dubte o anormalitat que detecti.
8.21. En cas de detectar qualsevol problema que requereixi solució immediata, el
comunicara immediatament a les oficines del Consorci del Patrimoni de Sitges.
8.22. En qualsevol cas i situació, la seva actitud ha de ser respectuosa amb la
legislació vigent, amb la normativa i disposicions internes del CPS i amb el
conjunt de persones que visiten o treballen als Museus.
8.23. Tots els vigilants designats coneixeran acuradament tots els aspectes del servei
que han de desenvolupar i compliran amb les avaluacions periódiques que
realitza el CPS en re la ció al coneixement deis protocols i operativa del servei.
8.24. Els relleus entre els/les vigilants es taran al final de cada torn de treball. El/la
vigilant, en ellloc de treball, només es considerara rellevat quan el se u company
ocupi el lloc, i una vegada s'hagi assabentat, hagi signat i acceptat les novetats
existents i les pendents de resolució.
8.25. Mai no es tara el relleu sense estar el vigilant entrant degudament uniformat.
8.26. Quan no es compleixi el que s'ha estipulat per als relleus, el vigilant no podra
abandonar, el seu lloc de servei, procedint a informar immediatament la seva
empresa, des d'on rebra les oportunes indicacions.
8.27. A cada relleu, sempre es comprovara l'equip de treball, i en el cas de
deteriorament o pérdua, es consignara en !'informe d'incidéncies i s'avisara a
!'empresa de l'incident immediatament, pera la seva reposició.
8.28. La utilització del teléfon del servei es limitara exclusivament a comunicacions
derivades de la prestació d'aquell, restant totalment prohibida per a fins
particulars.
8.29. El vigilant comunicara a !'empresa a la que pertany, amb la maxima antelació
possible, la impossibilitat d'anar al servei i les seves causes per tal que
!'empresa prengui mesures i aquesta ho comunicara al responsable del CPS.
8.30. El personal de seguretat privada prestara els seus serveis vestint !'uniforme i
ostentant el distintiu del carrec, i portant els mitjans de defensa reglamentaris.
8.31. Durant la prestació deis serveis de seguretat privada, el personal portara la
targeta d'identitat professional.
8.32. Dotació individual:
Uniforme complet d'hivern i estiu.
Distintius legals acreditatius de la professió.
Defensa i manilles reglamentaries.
Uniformitat especial pera aigua i altres esdeveniments.
Xiulet.
Armilla amb protecció balística.

9. Principis d'actuació del/la vigilant de servei
9.1.
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Els serveis i funcions de seguretat privada es prestaran amb respecte a la
Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic i col· laboraran, en tot moment i
lloc, amb les Forces i Cossos de Seguretat, amb subjecció al que aquestes
puguin disposar en relació amb l'execució material de les seves activitats i

12

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

facilitant la informació que resulti necessaria per a l'exercici de les seves
funcions.
En les seves actuacions s'atindran als principis de legalitat, integritat, dignitat en
l'exercici de les seves funcions, correcció en el tracte amb els ciutadans,
congruencia i proporcionalitat.
No podran intervenir ni interferir, mentre estiguin exercint els serveis i funcions
que els són própies, en la celebració de reunions i manifestacions, ni en el
desenvolupament de conflictes polítics o laborals.
No podran exercir cap tipus de control sobre opinions polítiques, sindicals o
religiosas, o sobre l'expressió de tals opinions, ni procedir al tractament,
automatitzat o no, de dades relacionadas amb la ideologia, afiliació sindical,
religió o creences.
Tindran prohibit comunicar a tercers, excepte a les autoritats judicials i policials
per a l'exercici de les seves respectivas funcions, qualsevol informació que
coneguin en el desenvolupament deis serveis i funcions sobre el CPS o persones
relacionadas amb aquest, així com sobre els béns i afectes de la seguretat deis
quals estiguin encarregats.

1O. Mitjans tecnics per a la prestació del servei

10.1. Les empresas contractistes facilitaran al se u personal els mitjans técnics pera la
prestació del servei:
-

Control electronic de rondes i els seus punts de marcatge

-

Llanterna

-

Un teléfon smartphone amb les característiques següents:
o
Sistema operatiu Android
o Línia mobil amb una connexió de dades sempre disponible
Amb camera i lector NFC
o
o GPS
10.2. En cas de de modificació i conversió a servei armat !'empresa facilitara l'arma
reglamentaria segons article 19 de de la Orden /NT/31812011 de 1'1 de febrer.
10.3. L'empresa facilitara una armilla antibales individual pera cada vigilant amb les
característiques técniques següents:
La mateixa pecta ha d'integrar les propietats de protecció balística, antiganivet i
antipunxó, és a dir, la protecció exigida s'ha de concentrar en un únic paquet
protector. Per tant, no s'admetran armilles amb més d'un paquet protector, ni
amb elements que puguin provocar molestias o lesions als portadors.
La superficie protegida per ('armilla abasta el pit, ('abdomen, l'esquena i els
costats del tronc.
En el cas de les vigilants, ('empresa contractista haura de subministrar armilles
especialment adaptadas a la morfologia femenina, ajustant el seu disseny.
Les armilles, a més de ser una protecció segura davant de possibles ganivetades
i impactes balístics produ"its per armes de foc, hauran de reunir també qualitats
de confort i ergonomia, especialment pel que fa al pes mínim, al gruix, a la
flexibilitat i a l'adaptació al cos, amb l'objectiu de fer compatible !'armilla
protectora amb accions propias de l'activitat de diaria de la vigilancia privada, per
tant, les armilles subministradas per part de ('empresa contractista hauran de
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mantenir les mateixes prestacions tecniques i ergonómiques durant tota la
vigencia del contracta.
Cada armilla comptara amb bossa per guardar-la i es subministrara amb dues
fundes d'iguals característiques adaptadas al color predominant de la uniformitat
homologada de !'empresa contractista, és a dir, si per exemple la uniformitat és
color blau cel, !'armilla sera blau fose.
La funda estara fabricada amb teixits que facilitin la refrigeració, transpiració
corporal i tractament antibacterians.
Cada armilla ha d'estar etiquetada amb la informació següent:
o Talla
Any de fabrica ció
o
Número de serie
o
Nivell de protecció
o
Garantia
o
Data de caducitat
o
o lnstruccions de manteniment i conserva ció
Les característiques de les armilles subministradas i el seu ús sera
compatible amb l'exercici de les funcions atribu'ides als vigilants de seguretat
per la vigent normativa de seguretat privada i no impediran la visió exterior
deis elements identificatius del vigilant de seguretat (escut, emblema i
distintiu).
El CPS comunicara el desglossament de talles a !'empresa contractista en
un termini maxim de 15 dies des de la signatura del contracta.
Les empreses contractistes hauran de determinar l'adequació del servei a
prestar respecte a la seguretat de les persones i béns protegits, així com la
del personal de seguretat que hagi de prestar el servei tenint en compte els
riscos a cobrir, formulant, en conseqüencia, per escrit, les indicacions
procedents mitjan~nt el seu propi cap de seguretat en quan a l'analisi de
situacions de risc i la planificació i programació de les actuacions concretes.
Un cop avaluats el riscos del servei, !'empresa contractista, mitjan~nt el se u
cap de seguretat, sera l'encarregada de determinar en quins supósits sera
necessario recomanable l'ús de !'armilla antibales, entenent-se que no ha de
ser una decisió del vigilant, Tot aixó sense pe~udici que pugui autoritzar-se
específicament la seva utilització en altres supósits ocasionals o
excepcionals en que la situació de risc així ho requereixi.
10.4. L'empresa contractista garantira la disposició, l'ús i el manteniment deis mitjans
tecnics descrits pera la presta ció del servei.
11. Formació del personal

11.1. L'empresa contractista estara obligada a realitzar un programa inicial de
formació del personal assignat a aquest contracta, centrat en el coneixement
general de l'ambit d'actuació, i establira un sistema d'actualització periódica de
la informa ció rellevant peral servei de vigilancia. Haura de comunicar al CPS el
contingut de l'esmentada forma ció, el qual podra efectuar-ne les comprovacions
oportunas i considerar la idone'itat del personal destinat a la presta ció del servei.
En aquesta formació, el Consorci facilitara el manual d'autoprotecció i els
protocols pera l'evacuació deis museus i edificis. La formació inicial ha de ser
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

previa a la incorporació del personal, essent aquest un requisit preceptiu i
indispensable pera la incorporació.
L'empresa contractista facilitara que el seu personal (coordinador, i vigilants)
puguin participar en tates aquelles accions formativas relacionadas amb la
vigilimcia i seguretat de béns i persones que el Consorci del Patrimoni de Sitges
pugui portar a terme, donant cobertura al servei establert i sense que representi
cap carrec peral Consorci.
Cursos d'actualització y especialització: !'empresa contractista haura de justificar
durant el període d'execució del contracte i mitjan<;ant la corresponent
certificació, la realització per part deis vigilants de seguretat deis cursos de
formació permanent de 20 hores de durada, com a mínim, la realització deis
quals és obligatoria segons l'article 57 del Reglament de seguretat privada.
Cursos de forma ció específica: en els serveis de seguretat que es citin en l'annex
IV de la Orden /NT/31812011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad
privada, i d'acord amb l'annex 11, apéndixs 2, 6, 11 i 14 de la Resolución de 12
de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, mitjam;ant la
qua/ es determinen e/s programes de formació del personal de seguretat privada,
!'empresa contractista haura de justificar durant el període d'execució del
contracte i mitjan<;ant la corresponent certificació, la realització per part deis
vigilants de seguretat del curs de formació específica següent:
Formació específica per a vigilants de seguretat que prestin servei de vigilancia
del patrimoni históric i artístic.
Altre formació: el personal destinat al servei de vigilancia del centre utilitzara el
catala com a idioma habitual, sense pe~udici de la utilització del castella per
atendre a les persones que se'ls adrecin en aquest idioma. En el casque el CPS
detecti mancances en la utilització del catala per part d'algun vigilant, requerira
a !'empresa contractista per tal que faciliti els cursos de reciclatge pertinents.
L'empresa contractista estara obligada a acreditar el curs miljan<;ant el certificat
de realització corresponent.

12. Complements retributius del personal
L'empresa contractista garantira les retribucions corresponents a tots aquells
vigilants de seguretat que desenvolupin una activitat i/o categoria subjecta a un plus
segons el conveni col·lectiu estatal o conveni d'empresa que el millori per a les
empreses de seguretat vigent.
El CPS establira un qüestionari semestral pera tots els treballadors de les empreses
contractistes per avaluar el nivell de compliment d'aquest apartat.

13. Substitució del personal
En el supósit que el comportament d'algun membre de !'empresa contractista
(coordinador, vigilants) no sigui correcte, el CPS es reserva el dret de propasar,
motivadament, la seva substitució.
L'empresa estara obligada a substituir-lo en el termini maxim de 72 hores a comptar
de la data de recepció de la proposició de canvi.
A partir del termini establert per a la seva substitució, l'aplicatiu web procedira al
bloqueig de l'usuari i no permetra assignar-lo en el quadrant del servei.
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El personal substitu"it no podra a tomar a prestar servei en els seus edificis durant la
vigencia del contracte.
A aquest efecte tindran validesa les comunicacions realitzades per part del
responsable del contracte mitjan<;ant correu electrónic dirigit a !'interlocutor designat
per !'empresa.

14. Organització de torns de treball

L'empresa contractista establira els torns que calgui per tal de garantir la prestació
continuada del servei, tot permetent al seu personal la realització deis descansos
necessaris.

15. Responsabilitats

L'empresa contractista es fa responsable de qualsevol dany o pe~udici que es pugui
produir en els béns objecte del contracte durant la permanencia deis seus
treballadors en qualsevol deis recintes/edificis i/o instal·lacions.

Sitges, 18 de juliol de 2018

La Directora-Gerent
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