PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SS-006/16

Descripció del contracte: Servei de control d’accessos i cura dels habitatges propietat del
Consorci del Barri de la Mina per tal d’impedir ocupacions il·legals als habitatges descrits en
l’objecte de la licitació i que actualment es troben pendents d’adjudicar, ubicats en les
parcel·les B, D, G, L, i Q del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació Passeig CentralZona Industrial, del Pla de Reordenació i Millora del barri de La Mina.
Durada: La durada del contracte s’estableix des pel període de tres mesos, podent-se
prorrogar per tres mesos més, o en tot cas fins a l’ocupació dels immobles per qui resulti nou
adjudicatari, si aquesta fos anterior.

OBJECTE
L’objecte de la licitació és la de contractar el servei de control d’accessos i cura dels habitatges
propietat del Consorci del barri de la Mina, per tal d’impedir ocupacions il·legals, que
s’identifiquen en document Annex, i que actualment es troben pendents d’adjudicar.
El present document de prescripcions tècniques té com objecte regular i definir les condicions
del servei , normativa i recursos materials i humans.

DESCRIPCIÓ I DETALL DE L’ACTUACIÓ
Per tal que l’adjudicatari pugui fer la previsió de les tasques que es requereixen, es detalla
l’actuació:
-

Control i cura de l’estat dels habitatges les 24 hores del dia al llarg de la durada del
contracte mitjançant rondes periòdiques, tant de dia com de nit.
En cas de produir-se un intent d’ocupació il·legal amb malmesa dels habitatges, en
especial a les portes d’accés als habitatges, es posarà el personal necessari per
impedir una ocupació il·legal, pel temps que sigui necessari, fins a la seva reparació.

-

-

-

-

Durant el període d’adjudicació dels habitatges, en el seu cas, el servei s’ha de portar
a terme des de l’entrega de claus, fins a la finalització del trasllat de l’adjudicatari a
l’habitatge, per un període màxim de deu dies.
En cas de produir-se una ocupació il·legal i/o malmesa dels habitatges i/o comissions
de fets delictius, l’encarregat de les tasques del servei ho posarà en coneixement
immediat i urgent de les autoritats pertinents (forces de seguretat, bombers).
Posar en coneixement de l’autoritat competent la comissió de fets delictius, actuant
d’acord amb les disposicions legals.
Solucionar els problemes sorgits en la realització del servei de manera immediata i de
no ser així , cercar les solucions en el temps més curt possible, informant del fet als
responsables designats.
Presentació periòdica, en el seu cas, de les incidències observades.

Aquesta relació, no tancada, és orientativa. La realització del servei arriba a quantes
d’altres situacions condueixin a la realització de l’objecte del contracte. En tot cas
l’adjudicatari haurà de:
-

Disposar de personal suficient per realitzar el servei les 24 hores del dia des de l’inici
del contracte fins a la seva finalització.
En cas de relleus d’horaris, aquests es realitzaran amb puntualitat, sense que en cap
moment, el servei es vegi afectat o desatès.

PRESTACIÓ DEL SERVEI
La prestació del servei inclourà:
- En cas que fos necessari, davant la previsibilitat d’actes vandàlics o d’ocupació, s’haurà de
preveure l’ampliació de personal.
- La substitució immediata del personal en supòsits de baixa per malaltia o altres causes.
En tot cas, es farà responsable a l’empresa adjudicatària dels danys causats per tercers a
les instal·lacions per l’absència injustificada del personal.
- El Consorci del barri de la Mina es reserva el dret a sol·licitar el canvi de personal destinat
al servei, en cas que aquest no doni compliment amb les prestacions definides
anteriorment. Aquest tipus de substitució s’haurà de realitzar per part de l’adjudicatari
amb un temps màxim de 24 hores.
- Davant una incidència o existència d’actes vandàlics el personal encarregat del servei
s’haurà de posar en contacte, de manera immediata, amb els Mossos d’Esquadra, la
Guardia Urbana i del Consorci del barri de la Mina .
- Compliment estricte de la normativa laboral, seguretat social i riscos laborals, per tal
d’assegurar les condicions laborals reglamentaries.

PERSONAL
El contractista haurà destinar el personal necessari per al correcte desenvolupament de les
obligacions contractuals assumides.
Tot el personal que presti el servei objecte d’aquest contracte dependrà única i
exclusivament del contractista a tots els efectes sense que entre ells i el Consorci del barri
de la Mina , existeixi cap vincle de dependència laboral.
Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o moviment del personal haurà de
comunicar-se per escrit prèviament al Consorci del barri de la Mina .
L’empresa adjudicatària haurà de designar una persona responsable de la bona marxa i
funcionament del servei que complirà la funció de supervisora i interlocutora amb el
Consorci del barri de la Mina

MATERIALS
L’adjudicatari es farà càrrec de tot el material necessari per a la realització dels treballs
esmentats, i facilitar als seus treballadors els estris i accessoris necessaris per a la prestació
del servei.
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Annex – Ubicació dels habitatges propietat del Consorci del Barri de la Mina actualment
pendents d’adjudicar :

HABITATGES BUITS CONSORCI LA MINA
Nom promoció

ILLA Q

Total ILLA Q

ILLA B

Total ILLA B
ILLA D
Total ILLA D
ILLA G
Total ILLA G
ILLA L
Total ILLA L
TOTAL

Promoció Unitat Adreça
Nom municipi
Estat
11011
7 C/ DE LLULL, 541 Bl. 1, Esc. A - 4 1
SANT ADRIÀ DE BESÒSEn procés d´adjudicació
11011 17 C/ DE LLULL, 543 Bl. 1, Esc. B - 3 2
SANT ADRIÀ DE BESÒSEn procés d´adjudicació
11011 35 C/ NEUS CATALA, 11-13 Bl. 2, Esc. A - 1 1
SANT ADRIÀ DE BESÒSEn procés d´adjudicació
11011 62 C/ ROSALIA DE CASTRO, 12-14 Bl. 3, Esc. A - 3 4SANT ADRIÀ DE BESÒSEn procés d´adjudicació
11011 66 C/ ROSALIA DE CASTRO, 12-14 Bl. 3, Esc. A - 4 4SANT ADRIÀ DE BESÒSEn procés d´adjudicació
5
11012 48 C/ MART, 35-39, Esc. D - 1 1
SANT ADRIÀ DE BESÒSPendent de signatura
11012 54 C/ MART, 35-39, Esc. D - 2 3
SANT ADRIÀ DE BESÒSPendent de signatura
11012 55 C/ MART, 35-39, Esc. D - 2 4
SANT ADRIÀ DE BESÒSReserva canvi habitatge
11012 58 C/ MART, 35-39, Esc. D - 3 3
SANT ADRIÀ DE BESÒSPendent de signatura
11012 59 C/ MART, 35-39, Esc. D - 3 4
SANT ADRIÀ DE BESÒSSense adjudicar
5
11013
3 C/ DEL MAR, 17-19, Esc. A - 1 3
SANT ADRIÀ DE BESÒSReserva (Antonio López)
1
11014
4 C/ RAMBLA DE LA MINA, 39, Esc. A - 2 2
SANT ADRIÀ DE BESÒSSense adjudicar
11014 32 C/ BENAZIR BUTHO, 6, Esc. D - 2 1
SANT ADRIÀ DE BESÒSPendent de signatura
11014 35 C/ BENAZIR BUTHO, 6, Esc. D - 2 4
SANT ADRIÀ DE BESÒSPendent de signatura
11014 39 C/ BENAZIR BUTHO, 6, Esc. D - 3 4
SANT ADRIÀ DE BESÒSPendent ensenyar habitatge
4
11015
3 C/ RAMBLA DE LA MINA, 49-51, Esc. A1 - 1 3 SANT ADRIÀ DE BESÒSPendent ensenyar habitatge
11015 49 Av. FERNANDEZ MARQUEZ, 67-71, Esc. B - 2 4 SANT ADRIÀ DE BESÒSPendent de signatura
2
17
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