DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC
Direcció de Serveis Generals
Departament de Recursos Interns
Creu Coberta, 104 08014-Barcelona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
DE CONTROL D’ACCÉS, REPARTIMENT I INFORMACIÓ BÀSICA ALS USUARIS EN
ELS DIFERENTS EQUIPAMENTS DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC,
CONTRACTACIÓ RESERVADA PER LA INSERCIÓ DE COL.LECTIUS AMB
DISCAPACITAT, TRASTORN MENTAL I/O EXCLUSIÓ SOCIAL.

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

1.OBJECTE DEL PRESENT PLEC DE CONDICIONS
Aquest plec té per objecte definir les prescripcions tècniques que hauran de regir la
contractació dels serveis de control d’accessos, repartiment i informació bàsica als
usuaris en els diferents equipament del Districte de Sants-Montjuïc.
L’empresa adjudicatària haurà de desenvolupar l’objecte del contracte subjectant-se a les
especificacions que figuren en el present plec de prescripcions tècniques, sense perjudici
de les millores o particularitats en el servei que aquest formuli, acceptades pel Districte de
Sants-Montjuïc.
2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei de consisteix en la consergeria, informació, atenció al públic i altres serveis de
suport als usuaris dels diferents equipaments i de la Seu del Districte; aquest servei
permet l’obertura, tancament i control d’accessos als edificis/instal•lacions municipals, així
com l’atenció i informació bàsica als usuaris.
El personal contractat haurà de tenir un tracte correcte amb el públic i amb les persones
dependents del centre on es realitza el servei, un aspecte adequat d’higiene personal i
vestir en tot moment amb correcció.
El personal contractat haurà d’atendre al públic en els idiomes català i castellà.
Els horaris dels serveis en el diferents centres i equipaments estan especificats a l’annex
número 1.
Aquests horaris podran ser modificats per necessitats sobrevingudes per part de
l’Ajuntament de Barcelona, comunicant a l’ adjudicatari amb una antelació mínima de 48
h, el nou horari.
Les funcions principals que haurà de desenvolupar el personal que presti el servei seran
les següents:
a) Obertura, tancament i control d’accessos als edificis/instal·lacions municipals.
Habilitació dels diferents espais i infraestructures dels equipaments per a la
realització de les activitats pròpies del centre.
b) Vetllar pel bon ús dels quadres de llums i alarmes i col·laborar en l’estalvi
energètic.
c) Comunicar les incidències en el petit manteniment del centre, llums, sistema
elèctric, portes, cisternes, centraleta, ascensor, reparacions de mobiliari.
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d) Mantenir els taulells d’anuncis i les prestatgeries d’informació al públic d’una
manera ordenada.
e) Atendre les persones que entren al centre i donar la informació bàsica requerida.
Conèixer l’ús diari de cada espai: horaris d’activitats, responsables d’aquestes
activitats, segons les planificacions facilitades des de la direcció del centre.
Atenció telefònica.
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f)

Missatgeria entre les dependències del districte de Sants-Montjuïc, i si s’escau
amb l’Ajuntament de Barcelona.

g) Acompanyar aquells visitants autoritzats en el cas que aquest per dificultats
físiques o d’altra mena així ho demanin.
h) Control del béns o productes existents en l’edifici, amb especial cura de la sortida
de l’edifici de qualsevol estri, mobiliari, etc. que no estigui degudament
autoritzada.
i)

Dipòsit de les claus del centre.

j)

Requerir els serveis externs adequats davant d’una incidència que es té que
corregir (bombers, ambulància, manteniment, policia...).

k) Localització dels comandaments generals de subministrament (aigua, gas,
electricitat...) i acompanyar als operaris que necessitin accedir.
l)

Organització i control de l’evacuació de clients quan es requereixi.

m) Connectar i desconnectar els sistemes d’alarma al final i inici de la jornada.
n) Comprovar el tancament de portes i finestres.
o) Advertir, si s’escau, a tot el personal de l’edifici de la prohibició de fumar a dins de
l’edifici, ja sigui en les terrasses, escales o espais exteriors, així com davant de les
portes d’accés als edificis.
p) S’encarregarà de la recepció també de paquets, sobres, cartes o altres, que portin
els missatgers contractats per l’Ajuntament de Barcelona, com també el personal
de correus, agrupant també aquests per direccions a fi que el personal de
l’Ajuntament pugui fer la distribució. En qualsevol moment el responsable del
seguiment del contracte podrà ordenar que l’auxiliar del servei de recepció realitzi
també la distribució a les direccions corresponents de tot el correu, sobres, cartes
o altres material.

3. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
3.1. Organització
a) L’empresa adjudicatària adaptarà el servei al funcionament de cadascun dels
equipaments (veure annex número 1).
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b) La selecció del personal serà a càrrec de l’empresa adjudicatària, qui mantindrà
informat al Districte de Sants-Montjuïc, a traves de la Direcció del Centre i de la
mateixa manera que ho farà amb els possibles canvis de professionals que es
produeixen durant el període d’adjudicació.
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c) El Districte de Sants-Montjuïc es reserva el dret d’ampliar, reduir i modificar els
serveis, en virtut dels horaris dels centres, que en qualsevol cas no afectarà al
preu unitat ofertat per part de l’empresa adjudicatària del servei.
d) L’empresa adjudicatària disposarà de personal de reserva amb la mateixa
formació que el titular de cada servei per poder fer front a les incidències que es
puguin produir.

3.2. Coordinació i seguiment del servei
a) Pel que fa a la coordinació i seguiment del servei, l’empresa adjudicatària atendrà
les següents accions:
1) Nomenarà un/a interlocutor/a amb el Districte de Sants-Montjuïc que tindrà com a
funcions la coordinació dels diferents serveis i amb capacitat per la resolució de
les incidències que es presentin en relació amb els serveis contractats.
2) Amb una periodicitat trimestral (o inferior en el cas de que l’empresa adjudicatària
l’hagi proposat) s’establirà una reunió de seguiment entre el coordinador nomenat
per l’empresa adjudicatària i la persona del Districte referent del servei, per tal
d’examinar els serveis realitzats i fer la planificació corresponent als serveis futurs.
b) L’empresa adjudicatària procurarà evitar al màxim les substitucions per tal de
garantir el correcte funcionament 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.
c) Si les persones destinades al servei incompleixen les obligacions establertes en
aquest plec, el Districte ho posarà de manifest a l’empresa adjudicatària, per tal
que aquesta prengui les mesures més adients en el termini màxim de 24 hores. 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.
d) L’empresa adjudicatària haurà d’atendre les demandes de personal necessari per
cobrir els serveis extraordinaris als centres del Districte, així com les substitucions
en cas d’absència del/a treballador/a, amb un termini de preavís de 12 hores.
3.3. Infraestructura
a) L’empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat de la infraestructura
adient i del personal qualificat necessaris per tal de cobrir les tasques objecte
d’aquesta adjudicació, durant el temps que duri l’adjudicació. La infraestructura i
el personal dependrà únicament del empresa adjudicatària.
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b) L’empresa adjudicatària es compromet a facilitar un número de telèfon de
contacte i una adreça de correu electrònica a disposició del Districte per a notificar
les incidències de qualsevol tipus, amb operativitat durant les 24 hores del dia.
c) L’empresa adjudicatària facilitarà 1 telèfon mòbil a disposició de les persones
assignades als llocs de missatgeria i consergeria adscrites a la Seu del Districte.
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d) En el cas del servei de missatgeria entre els centres del Districte, l’empresa haurà
de proveir a la persona que desenvolupi el servei el sistema de locomoció
necessari.

4. SEGUIMENT DEL CONTRACTE I SUPERVISIÓ
Amb la finalitat de fer el seguiment del contracte, l’empresa nomenarà un supervisor que
farà d’interlocutor/a amb el Districte de Sants-Montjuïc i tindrà com a funcions la
coordinació dels diferents serveis i amb capacitat per la resolució de les incidències que
es presentin en relació amb els serveis contractats.
Els centres on es prestin els serveis, complimentaran un full de control mensual de
qualitat on es valorarà com s’ha realitzat el servei, així com observacions i suggeriments.
Tots aquests fulls i altres incidències les faran arribar a la persona designada pel Districte
per coordinar els serveis, el qual les farà arribar a l’empresa, que vetllarà per la solució
ràpida dels problemes que es puguin presentar.
Trimestralment (o inferior en el cas de que l’empresa adjudicatària l’hagi proposat), i
sempre que calgui a petició del Districte, s’establirà una reunió de seguiment entre el
supervisor nomenat per l’empresa i la persona del Districte que coordini els serveis, per
tal d’examinar els serveis realitzats i fer la planificació corresponent als serveis futurs.
Podran participar altres persones del Districte relacionades amb els serveis (tècnics,
directors dels centres, etc.).
El Districte podrà descomptar de les factures mensuals l’import corresponent als serveis
que no s’hagin desenvolupat correctament, d’acord amb les condicions establertes per la
realització dels serveis.

5. CONDICIONS INICIALS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
L’empresa adjudicatària del servei es compromet a complir les següents condicions
inicials i que són aplicables per a cadascuna de les dependències, per tal de garantir la
correcta cobertura del servei, segons directrius marcades per aquest Plec.
Característiques del personal i formació
1. El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització del
contracte. Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de la
empresa adjudicatària a tots els efectes, sense que entre aquest o aquell i
l’Ajuntament de Barcelona existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral.
2. L’empresa informarà al Districte del nom de les persones que presten servei a cada
centre, procurant que el personal sigui el mateix durant tot el període contractual. En
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cas de baixes de malaltia, vacances, permisos, etc. es garantirà la substitució de
forma immediata per un altre treballador/a d’idèntica formació.
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3. L’empresa formarà als treballadors que hagi seleccionat per a l’execució d’aquest
contracte, incloent informació en matèria de prevenció de riscos laborals durant al
menys 20 hores.
4. L’empresa es compromet a remunerar als treballadors, com a mínim, d’acord amb les
condicions laborals establertes al conveni col·lectiu del sector de centres especials de
treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya.

6. QUALIFICACIÓ DEL PERSONAL
Les persones designades pel licitador per dur a terme el servei objecte d’aquesta
convocatòria hauran de complir les condicions següents:
a) La qualificació o estudis del personal serà de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria o equivalent.
b) Formació en atenció al públic utilitzant indistintament el català i castellà.

7.SERVEI OBJECTE DEL PRESENT PLEC
Els serveis objecte d’aquest contracte es realitzaran regularment en els següents centres
i amb el número d’hores mensuals de servei que es detallen a continuació:
C.C. Cotxeres de Sants
Adreça C/ Sants 79
754,73 hores mensuals
CC.Casinet d’Hostafranchs
Adreça C/ Rector Triador núm. 53
530,53 hores mensuals
Casa del Mig
Adreça: Carrer Muntadas, 1-21
104,4 hores mensuals
Equipament Pepita Casanellas
Adreça: Passeig de la Zona Franca, 185
152,25 hores mensuals
Seu Dte.
Adreça : Creu Coberta 104
311,03 hores mensuals
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Serveis varis i substitucions
150 hores mensuals
Això representa un màxim d’hores de serveis pels 12 mesos de 23.128,14 hores (segons
annex número 1).
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El Districte es reserva el dret d’ampliar, reduir i modificar els horaris i número de personal
assignats al servei, la qual cosa no afectarà al preu unitari ofertat per part de l’empresa
adjudicatària del servei. Excepcionalment es podrà assignar personal per serveis
extraordinaris en altres centres diferents als assenyalats anteriorment.
8. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL
D’acord amb la previsió de l’article 130 de la LCSP, en annex número 2 s’informa de les
condicions de les persones treballadores afectades per la subrogació de la plantilla als
efectes d’una exacta informació dels costos laborals i tot d’acord amb la informació
facilitada per l’empresa Can Cet, S.L.,prestadora del servei. El conveni col·lectiu
d’aplicació és el dels centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials
de Catalunya. S’indica la modalitat del contracte, categoria, jornada, horari, antiguitat i
salari brut.

9. DURADA DEL CONTRACTE.
La durada del contracte serà de 1 any (9 de novembre de 2019 al 8 de novembre de
2020), amb possibilitat de pròrroga per 1 any més.
10.

OFERTA ECONÒMICA DEL SERVEI
PREU HORA SENSE IVA: 8,75 €
PREU HORA IVA INCLÒS: 10,59 €

anys
2019
2020
TOTAL

dies
53,00
313,00
366,00

hores
3.349,16
19.778,98
23.128,14

imports base
29.305,12
173.066,08
202.371,20

IVA
6.154,08
36.343,88
42.497,96

Total
35.459,20
209.409,96
244.869,16

L’oferta econòmica presentada per l’empresa haurà de definir a més els següents
conceptes:
-

Preu hora total (IVA inclòs) de l’oferta.

El Districte no està obligat a exhaurir el pressupost establert, a la fi del període
contractual poden importar una quantitat inferior a la inicialment prevista.
Les hores previstes al centres poden ser susceptibles de ser anul·lades, cas que la gestió
del centre incorpori com a despeses el servei de control d’accés i informació bàsica
objectes d’aquest contracte.
Aquest pressupost és el import màxim de contracte i serà variable en funció dels serveis
encomanats.
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