Districte de Nou Barris
Direcció de Serveis Generals
Departament de Recursos Interns
Pl. Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES , PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
DE CONSERGERIA I ALTRES SERVEIS DE SUPORT A LA SEU DEL DISTRICTE
DE NOU BARRIS RESERVAT A EMPRESES D’INSERCIÓ AMB MESURES
D’EFICIÈNCIA SOCIAL

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1-OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte la prestació del servei de consergeria i altres serveis de
suport a la Seu del Districte de Nou Barris.
2-CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SERVEI
La Seu del Districte de Nou Barris està ubicada a la Pl. Major de Nou Barris, 1 i necessita tenir
un servei de consergeria i altres serveis de suport.
En concret els serveis a cobrir són:



Control d’accessos i consergeria
Suport logístic

3-FUNCIONS DEL SERVEI
Sense perjudici de les directrius específiques que pugui donar el Districte, les funcions bàsiques
del servei seran les següents:
a-Control d’accessos i consergeria
- Controlar l’accés a les oficines i els serveis que depenen de la Seu del Districte.
- Mantenir i tenir actualitzat i en ordre l’inventari de les claus de les diferents
dependències de la Seu del Districte.
- En situacions d’urgència i necessitat, avisar els serveis corresponents.
- En cas d’intrusió, demanar auxili a les autoritats i responsables de l’edifici.
- Per la seva funció, estarà implicat en el pla d’emergència dels edificis del Districte, i en
qualsevol cas prestarà el suport necessari en cas que s’activi.
- Atendre les persones que entren al centre i donar la informació bàsica requerida -no
inclou l'atenció relacionada amb els serveis de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
- Col·laborar amb la persona que realitza la missatgeria interna del Districte.
- Especial cura i atenció en la recepció de les pliques de contractació pública que cal
redirigir per al seu registre a la OAC.
- Atendre la centraleta telefònica de la Seu del Districte.
- Mantenir actualitzats i ordenats el taulell d’anuncis i el material d’informació d’acord
amb les instruccions dels diferents serveis.
- Informar d’actes i agendes dels edificis corporatius del districte.
- Control de les claus dels aparcaments per a bicis i motocicletes elèctriques.
b- Suport logístic
- Consultar diàriament les agendes per donar suport en els diferents actes dels òrgans de
govern i participació a la Seu del Districte.
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Comunicar les incidències diàries que puguin anar sorgint en el funcionament de
l’equipament que tinguin a veure en el compliment de les seves funcions.
Assistència i suport en la celebració de la Festa Major de Nou Barris i altres actes que
es determinin.
Distribució dels enviaments rebuts per valisa als departaments corresponents.
Muntatge i preparació de les sales del districte per a les reunions i activitats que acullin.
Suport al departament de Comunicació per a la col·locació de pancartes a la seu del
Districte i per a la hissada i baixada de banderes.

4-CARACTERÍSTIQUES I QUALIFICACIÓ DEL PERSONAL DESTINAT AL
SERVEI
L’empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat del personal qualificat necessari per
a la realització de la prestació durant el temps que duri el contracte.
La qualificació mínima exigida és la següent:
- Estudis mínims de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o l’antic graduat
escolar o similar.
- Utilització del català com a llengua de relació amb els ciutadans i conèixer i utilitzar
indistintament el castellà.
El personal destinat a la prestació del servei serà seleccionat, format i contractat per l’empresa
adjudicatària. La formació d’aquest personal haurà d’incloure obligatòriament les matèries
relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
L’empresa adjudicatària disposarà del personal suplent degudament format per tal de substituir
el personal que presti el servei en cas de qualsevol tipus d’absència, baixes per malaltia,
vacances, etc., garantint la substitució en un màxim de 24 hores. Formar a la persona que ha de
cobrir suplències i procurar que aquesta sempre sigui la mateixa. També per poder assumir els
possibles encàrrecs de serveis extraordinaris amb motiu de l’organització d’actes no previstos,
així com, per cobrir qualsevol esdeveniment puntual o incident que es pugui generar. En aquest
cas es demanaran els serveis que corresponguin segons les necessitats amb la suficient
antelació i sempre dintre dels marges del contracte.
En cap cas, aquest personal tindrà vinculació jurídica ni laboral amb l’Ajuntament de
Barcelona.
5-ESPECIFICACIONS GENERALS DEL SERVEI
a-Organització i seguiment del servei
- L’empresa està obligada a complir amb l’horari especificat i fora d’aquest horari en
funció de la borsa d’hores del servei variable.
- El districte podrà ampliar, puntualment, l’horari de prestació del servei, prèvia
comunicació a l’adjudicatària, amb un mínim de 24 hores, per motius de la programació
d’activitats i festes no previstes. A aquests efectes, l’empresa adjudicatària decidirà quin
és el personal que realitzarà aquests serveis.
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L’empresa designarà un coordinador que vetllarà pel correcte funcionament del servei,
que formarà i informarà al personal seleccionat per la realització de la prestació del
servei quant a protocols, actuacions i totes aquelles qüestions relacionades amb la bona
marxa del servei objecte del contracte. Per altra banda farà d’enllaç amb el coordinador
que designi el districte.
El districte es reserva el dret a sol·licitar el canvi de la persona destinada al servei, en
cas que aquesta no compleixi els criteris definits en el present plec.
L’empresa adjudicatària facilitarà un número de telèfon de contacte, així com una
adreça de correu electrònic, permanent a disposició del districte per notificar incidències
de qualsevol tipus.
El Departament de Recursos Interns, mitjançant la persona designada com a responsable
del contracte, demanarà a l’empresa contractista trimestralment, i en tot cas una vegada
a l’any, els documents de cotització TC1 i TC2 que acreditin el compliment d’estar al
corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social del personal assignat a la
prestació del contracte de serveis, així com l’acreditació de la seva afiliació i alta a la
Seguretat Social.
L'empresa adjudicatària designarà un coordinador que vetllarà pel correcte
funcionament del servei, que formarà i informarà el personal del personal per a la
correcta realització del servei, i que es reunirà amb el responsable municipal del
contracte amb una freqüència mínima trimestral.

b- Personal i formació
- El personal que executi les prestacions dependrà únicament de l’adjudicatària a tots els
efectes. En cap cas, aquest personal tindrà vinculació ni jurídica ni laboral amb
l’Ajuntament de Barcelona.
- L’empresa adjudicatària promourà i vetllarà pel convenient reciclatge i millora de la
formació dels professionals, per adequar-se a les necessitats del servei, que en tot cas,
ha d’incloure obligatòriament les matèries relacionades amb la prevenció de riscos
laborals.
- L’adjudicatària acreditarà, abans de l’inici del contracte, la identitat de la persona que
presta el servei a l’equipament, procurant que el personal sigui el mateix durant tot el
període contractual, per tal de garantir el correcte coneixement de les instal·lacions i
funcions a desenvolupar, així com les característiques del públic visitant.
- L’empresa adjudicatària procurarà evitar al màxim les substitucions per tal de garantir
el correcte coneixement de les instal·lacions i la dinàmica internes. L’empresa disposarà
d’efectius suplents degudament formats i qualificats, per tal de substituir al personal que
presta el servei ordinàriament en cas que presentin qualsevol incidència (malaltia,
vacances, assumptes personals, etc.) per procedir a la seva substitució per un altre/a
treballador/a en un temps màxim de 24 hores, assegurant que el servei estigui cobert en
tot moment durant l’horari concertat.
- En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho per escrit o per correu
electrònic, a la major brevetat possible i sense excedir de les 24 h immediates al
Departament de Recursos Interns.
- El personal contractat haurà de tenir un tracte correcte amb el públic i les persones
dependents de l’equipament on es realitza el servei. Haurà de presentar un aspecte
correcte d’higiene personal i vestir en tot moment amb correcció l’uniforme determinat
per l’empresa adjudicatària. En qualsevol cas, haurà de portar la identificació de
l’empresa.
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L’adjudicatària haurà d’observar allò que es disposa en la legislació vigent en cada
moment i que és aplicable a l’activitat que du a terme i complir totes les disposicions de
caràcter laboral amb relació al personal al seu servei, en tots els seus aspectes.
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6.- HORARI DE SERVEI
S’estableix un horari de dilluns a divendres de 7,45 h a 15,15 h, amb un total de 1402,5 h per a
l’any 2019 prorrogable a 1882,5 h per a l’any 2020.
Es calcula un total 150 h. de prestació de serveis de control d’accessos i reforç a activitats de
suport a actes institucionals, festes majors i serveis.
El districte es reserva el dret d’ampliar, reduir i modificar els horaris, la qual cosa no afectarà al
preu unitari ofert per part de l’adjudicatària del servei.
7-DURADA DEL CONTRACTE
L’execució del contracte s’iniciarà el dia 1 d'abril de 2019 o l’endemà de la formalització del
contracte, si fos posterior, i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2019.
La vigència del contracte podrà prorrogar-se anualment, fins a un màxim de 12 mesos més. La
pròrroga serà acordada per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’adjudicatària.
8-PRESSUPOST
El preu/h diürna, sense IVA és de 13,771€.
El preu/h nocturna, sense IVA és de 20,652€.
Hores 2019: 1402,5 + 150 = 1552,5 h
Pressupost net total: 1552,5 h x 13,771€/h =
20 h x 20,652€/h =
Total (IVA no inclòs) =

21.379,48€ ( total hores diürnes)
413,04€ ( total hores nocturnes)
21.792,52€

El districte no està obligat a exhaurir el pressupost establert a la fi del període contractual.
Aquest pressupost és l’import màxim del contracte i serà variable en funció dels serveis
encomanats.
9- QUADRE DE COSTOS
El pressupost del contracte es desglossa de la manera següent:

Costos Directes

Import €

Costos salarials

12.272,92

Costos quotes empresarials Seguretat Social (34%)
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TOTAL

16.457,61

Costos Indirectes

Import €

Despeses generals d’estructura

3.000,00

Benefici industrial (12%)

2.334,91
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TOTAL

21.792,52

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes)

21.792,52€

10- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa com a responsable del contracte a Francesc J. Pera Soriano, Cap de Recursos Interns
del Districte.

Francesc J. Pera Soriano
Cap de Recursos Interns
Districte de Nou Barris
Barcelona, 25 de gener de 2019
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ANNEX:
Nombre total hores any 2019:
Febrer: 150
Març: 157,50
Abril: 150
Maig: 165
Juny: 142,5
Juliol: 172,5
Agost: 157,50
Setembre: 150
Octubre: 172,5
Novembre: 150
Desembre: 142,50
TOTAL: 1695 hores
Hores totals 2020:
Gener: 165
Febrer: 150
Març: 165
Abril: 150
Maig: 150
Juny: 157,50
Juliol: 165
Agost: 157,50
Setembre: 150
Octubre: 157,50
Novembre: 157,50
Desembre: 157,50
TOTAL: 1882,5 hores
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