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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
SERVEIS AUXILIARS DE CULTURA EN EQUIPAMENTS CULTURALS.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest plec de prescripcions tècniques, annex al plec de clàusules administratives particulars i
part integrant de mateix té per objecte concretar les actuacions de l’empresa adjudicatària de la
prestació del servei de serveis auxiliars de cultura en equipaments culturals municipals de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
2. FONAMENT DEL SERVEI
Atès que des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni es vol donar resposta als diferents serveis
auxiliars derivats de les activitats del Departament de Cultura i Patrimoni.
Atès que per a la realització de les diferents activitats als equipaments culturals o a espais
oberts de la ciutat, és necessari el suport de serveis auxiliars per a la realització de les
mateixes;
Atès que dins la relació de treballs de suport a les activitats culturals podem trobar el servei
auxiliar d’informació als espais escènics municipals, els serveis auxiliars a les aules d’estudi de
les biblioteques i els serveis auxiliars al museu municipal.
3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
Per la seva naturalesa l’objecte d’aquest contracte es divideix en els següents lots:
Lot 1: Servei auxiliar d’informació als espais escènics municipals.
La prestació del servei auxiliar d’informació als espais escènics municipals és un servei
d’atenció directa als usuaris dels espais escènics municipals.
Funcions:
- Obertura i tancament de l’edifici.
- Informació en general als usuaris
- Atenció al públic, recepció, orientació i registre de visites.
- Venda anticipada d’entrades de la programació d’espectacles, per mitjà dels sistemes
informàtics de venda d’entrades de l’Ajuntament.
- Venda a taquilla d’entrades de la programació d’espectacles.
- Venda de publicacions i altres productes culturals.
- Atenció telefònica.
- Col·laboració en el muntatge i desmuntatge de les activitats a desenvolupar a l’espai.
- Donar suport al muntatge i desmuntatge d’exposicions.
- Tenir cura del vestuari de teatre de l’Aula de Teatre Municipal i de la gestió i cessió
d’aquest material als grups de teatre amateur de la ciutat.
- Tasques de control de sala i control d’entrada dels espais escènics municipals.
- Control del bon ús del mobiliari, equips i diferents elements ubicats a l’espai.
- Gestió i custòdia de les claus ubicades a l’edifici.
- Logistica general de l’edifici i recepció de petites mercaderies.
- Control dels sistemes de climatització, il·luminació i alarmes.
- Identificació, registre i canalització d’incidències de l’espai.
Espais i horaris de funcionament:
El servei es prestarà a jornada completa de manera continuada durant 12 mesos.
El servei auxiliar d’informació es desenvoluparà de forma permanent a l’Auditori Municipal,
encara que esporàdicament podrà desenvolupar la seva tasca a altres espais escènics de
la ciutat.
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L’horari habitual de l’Auditori és el següent:
De dimarts a dissabte de 17 h a 21 h
Diumenges de 11 h a 14 h
La distribució horària de les hores setmanals serà:
Horari d’obertura de l’equipament (23 h setmanals)
En la resta d’hores no hi ha un horari fixat ni concretat, ja que als espais escènics
els servei es desenvoluparà en horari de matí, tarda o nit, i en dies feiners, dissabte i
festius en funció de les necessitats i de les programacions d’espectacles o activitats.
Aquest horari podrà modificar-se en funció dels horaris d’obertura de l’equipament per
motiu d’horaris especials per Nadal, Setmana Santa, Estiu i Festa Major.
Com a norma general, l’horari del personal d’atenció i recepció s’estendrà 15 minuts abans
i 15 minuts després de l’horari públic establert per tal de realitzar la corresponent obertura i
clausura de l’equipament.
Lot 2: Serveis auxiliars als espais escènics municipals, a les aules d’estudi de les
biblioteques i al museu municipal.
La prestació del servei auxiliar als espais escènics municipals és un servei d’atenció directa
als usuaris dels espais escènics municipals.
Informador/a - Cap de Sala
Funcions:
- Organització de tot el personal de la sala
- Coordinació directa amb el responsable de l’espai.
Venedor/a Entrades -Taquiller/a
Funcions:
- Venda d’entrades. Liquidació del taquillatge.
- Es coordina directament amb el responsable de l’espai.
Controlador/a - Acomodador/a
Funcions:
- Ubicar els espectadors a la seva localitat i seguiment en el transcurs de tota l’activitat.
- Coordinats pel Cap de Sala i/o pel responsable de l’espai.
Espais i horaris de funcionament:
El serveis es poden prestar als diferents equipaments culturals de la ciutat.
No hi ha un horari fixat ni concretat, ja que als espais escènics els servei es desenvoluparà
en horari de matí, tarda o nit, i en dies feiners, dissabte i festius en funció de les
necessitats i de les programacions d’espectacles o activitats.
Com a norma general, l’horari del personal d’atenció i recepció s’estendrà 60 minuts abans
i 30 minuts després de l’horari públic establert per tal de realitzar la corresponent obertura i
clausura de l’equipament.
Poden establir-se reunions periòdiques o puntuals entre el coordinador de l’empresa
adjudicatària i l’Ajuntament de Montcada i Reixac per tal de fer les formacions pertinents i
facilitar informació sobre les novetats que afectin al servei o per fer seguiment i revisió del
mateix. (coneixement de l’espai, funcionament aparells, sistema venda d’entrades, etc.).
Aquesta formació es donarà, per part de l’Ajuntament, al responsable de l’empresa i aquest
serà qui el transmetrà als seus treballadors.
La prestació del servei auxiliar a les aules d’estudi de les biblioteques és un servei
d’atenció directa als usuaris de les aules d’estudi de les biblioteques:
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Control / Informació Aules d’estudi
Funcions:
- Obertura i tancament de l’edifici.
- Informació en general als usuaris
- Atenció al públic, recepció, orientació i registre de visites.
- Vetllar pel compliment de les normes de la sala d’estudi.
- Donar suport al muntatge i desmuntatge d’exposicions.
- Tasques de control de sala, control d’entrada i control d’aforaments a les aules
d’estudi.
- Control del bon ús del mobiliari, equips i diferents elements ubicats a l’espai.
- Gestió i custòdia de les claus de les aules d’estudi i de l’edifici de la Biblioteca.
- Logistica general de les aules d’estudi.
- Control dels sistemes de climatització, il·luminació i alarmes.
- Identificació, registre i canalització d’incidències de l’espai.
Espais i horaris de funcionament:
El servei es prestarà en l’horari nocturn que es determini de dilluns a divendres en el
període de les aules d’estudi (gener i juny). Les dates poden variar en funció del calendari
escolar.
Les aules es faran, per norma general, a la Biblioteca Elisenda de Montcada.
La prestació del servei auxiliar al Museu Municipal és un servei d’atenció directa als usuaris
del Museu Municipal:
Control / Informació Museu Municipal
Funcions:
- Obertura i tancament de l’edifici.
- Atenció telefònica
- Informació dels serveis als usuaris , inscripcions a les activitats.
- Gestió de cobrament d’activitats
- Acompanyament en activitats que requereixin una especial atenció.
- Atenció al públic, recepció, orientació
- Registre de visites: recollida de dades per a la confecció d’estadístiques de visitants.
- Vigilància, identificació, registre i canalització d’incidències de l’espai.
- Control del bon ús del mobiliari, equips i diferents elements ubicats a l’espai.
- Altres funcions que se’n puguin derivar en el desenvolupament propi del seu servei
segons el procediment indicat pel personal tècnic de l’equipament.
En tot moment l’empresa adjudicatària haurà de seguir les indicacions del tècnic municipal
adscrit a l’equipament pel que fa al sistema de control de pagaments, formularis de reserva
i altres aspectes derivats de la correcta prestació i gestió d’aquest servei.
Poden establir-se reunions periòdiques o puntuals entre el personal de l’empresa
adjudicatària i el personal tècnic del Museu municipal de Montcada i Reixac per tal de fer
les formacions pertinents i facilitar informació sobre les novetats que afectin el servei o per
fer seguiment i revisió del mateix.
Espais i horaris de funcionament:
L’horari depèn de les necessitats del museu municipal. Habitualment es desenvolupa
durant els diumenges en un horari de 11h a 14h, encara que esporàdicament podrà
desenvolupar la seva tasca a altres espais de la ciutat. Aquest servei d’atenció podrà
requerir-se qualsevol altre dia diferent a l’horari establert a l’empresa adjudicatària sempre i
quan el personal tècnic del centre ho notifiqui amb un mínim de 48 hores d’antelació. El
preu de facturació es farà d’acord al seu caràcter festiu o laborable segons correspongui.
Com a norma general, l’horari del personal d’atenció i recepció s’estendrà 15 minuts abans
i 15 minuts després de l’horari públic establert per tal de realitzar la corresponent obertura i
clausura de l’equipament.
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Servei auxiliars
Informador/a - Cap de Sala
Venedor/a Entrades -Taquiller/a
Controlador/a - Acomodador/a
Control / Informació Aules d’estudi
Control / Informació Museu Municipal

Nombre Serveis
Previstos
112
63
361
120
144

4. CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI.







L’empresa o entitat adjudicatària aportarà el personal necessari pel correcte
desenvolupament de la prestació del serveis.
El personal haurà d’ajustar-se al perfil professional adequat a les seves tasques
El personal dependrà exclusivament de l’empresa o entitat adjudicatària i no tindrà
lligam administratiu, laboral o de cap altra mena amb l’Ajuntament de Montcada i
Reixac.
El personal designat per l’empresa o entitat adjudicatària per a la prestació del servei
gaudirà dels dies festius i els permisos que li atorga la normativa laboral vigent.
L’empresa o entitat adjudicatària cobrirà immediatament les baixes o vacants del seu
personal, per absència, malaltia o altres contingències. En cada cas es comunicarà de
forma immediata al personal tècnic municipal responsable.
El període de vacances s’establirà en funció de les necessitats pròpies dels
equipaments culturals i de les activitats que es desenvolupin, durant els períodes en
què no es vegi afectada o condicionada la programació dels mateixos.
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ANNEX 1
INFORMACIÓ DEL PERSONAL OBJECTE DE SUBROGACIÓ DEL LOT 1

Treballador/a

Antiguitat

Tipus
contracte

MMR

8/02/2021

501

Centre treball

Auditori
Municipal

Hores
setmanals

35 hores
setmanals

Categoria

Salari
brut
mensual

Recepcionista

1.244,72 €

Empresa

Impagaments
o
litigis
pendents

Klousner,
S.L.

No

ANNEX 2

INFORMACIÓ DEL PERSONAL OBJECTE DE SUBROGACIÓ DEL LOT 2
Treballador/a

GVT

Antiguitat

1/10/2021

Tipus
contracte

501

Centre
treball

Teatre
Municipal i
Museu
Municipal

Hores
setmanals

4

Categoria

Controlador de
sales

Salari
brut
mensual

204,39 €

Empresa

Klousner,
S.L.

Impagaments
o
litigis
pendents

No

